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УКРАЇНСЬКА ОСВІТА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ:
ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
У статті розглядається питання про входження вищої школи України
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способи залучення інноваційних технологій навчання в межах міжнародного
співробітництва. Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури,
інформаційних матеріалів; порівняльний, ретроспективний методи аналізу.
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Входження України в цивілізоване світове співтовариство неможливе
без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої
на збереження мобільності, сприяння працевлаштуванню випускників
на внутрішньому та зовнішньому ринках праці в умовах високої
конкурентності. Нині вимогою часу стала підготовка фахівців нової якості –
здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому
інформаційному просторі, приймати нестандартні рішення, навчатися
і розвиватися протягом усього життя, а головне – бути патріотами рідної
країни.
Сучасний етап розвитку людської цивілізації визначається як перехід
до суспільства знань і характеризується якісно новими вимогами до розвитку
освіти. Перетворившись на продуктивну силу, вона дедалі визначає успішність
націй та цілих регіонів у конкурентній боротьбі за виживання. Тож не дивно,
що у XXI ст. освіта стала предметом пріоритетної уваги національної
та міжнародної політики. Проявом такої тенденції став початок нового етапу
європейської освітньої політики, що був організаційно оформлений у межах
програми «Освіта та професійна підготовка 2010», затвердженої у травні
2000 р. на засіданні Єврокомісії у Лісабоні.
Відомо, що концепція якості вищої освіти синтезує частинні концепції,
розроблені в рамках Болонського процесу й системно об’єднані однією метою.
До них належать:
 концепція трьохчастинної (формальна, неформальна, інформальна)
освіти впродовж життя;
 концепція трициклової (бакалавр, магістр, доктор) вищої школи;

 концепція компетентнісного підходу;
 концепція навчальних кредитів;
 концепція інтеграції вищої освіти і досліджень на всіх циклах;
 концепція сумісності європейської і національної систем кваліфікацій
та їх описів (дескрипторів);
 концепція гарантування якості вищої освіти (стандарти, процедури,
рекомендації);
 концепція розмаїття європейських систем вищої школи та їх взаємної
зрозумілості та визнання.
Тож, реформа вищої освіти в Україні в рамках євроінтеграції ґрунтується
на таких засадах: перше – це національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у
збереженні і примноженні національних освітніх традицій. Вища освіта
повинна виховувати громадянина держави Україна, гармонійно розвинену
особистість, для якої потреба у фундаментальних знаннях та підвищенні
загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї
держави; друге – розвиток вищої освіти повинен підпорядковуватися законам
ринкової економіки. Водночас необхідно враховувати важливі чинники –
соціальні, політичні, духовного життя, суспільної свідомості, культури
та
морально-психологічних
цінностей.
Значна
частина
проблем,
які накопичилася в системі вищої та середньої освіти, пов’язані насамперед
із розбалансованістю комплексу зазначених чинників суспільних перетворень;
третє – розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті тенденцій розвитку
світових освітніх систем, у т. ч. європейських. Зокрема, привести законодавчу
і нормативно-правову базу вищої освіти України до світових вимог, відповідно
структурувати систему вищої освіти та її складові, упорядкувати перелік
спеціальностей, переглянути зміст вищої освіти; забезпечити інформатизацію
навчального процесу та доступ до міжнародних інформаційних систем у вищій
школі. Необхідно не лише орієнтуватися на ринкові спеціальності,
але й наповнити зміст освіти новітніми матеріалами, запровадити сучасні
технології навчання з високим рівнем інформатизації навчального процесу.
Ще на поч. ХІХ ст. відомий німецький учений і громадський діяч
Вільгельм фон Гумбольт запропонував відмовитися від концепції університету
як лише навчального центру і депозитарію знань і перейти до концепції
«єдність навчання і наукових досліджень», об’єднавши в інституціональних
рамках університету ці дві функції. Але при цьому необхідно враховувати
баланс між фундаментальною та прикладною наукою, оскільки між ними
стираються певні грані. В Європі прийнятий новий об’єднуючий термін
«frontier research» – передова наука, тобто наука, яка розвивається
в університетах і допомагає розвиткові та залученню інновацій. Це один
з найбільш ефективних шляхів розв’язання парадигми «суспільство – наука».
При цьому суть питання полягає в тому, що суспільство повинно бути
впевненим: основний вклад у його розвиток вносять не політики,
не економісти, не представники органів влади чи корумповані елементи,
а університети, які готують студентів з потужним культурним, освітнім

і науковим потенціалом, залишаючись лідерами в галузі науки та інновацій.
Окрім основного принципу єдності науки та навчального процесу із виходом на
залучення інновацій та нові навчальні програми, рушійною силою
університетів третього тисячоліття повинна стати креативність. Креативність –
це процес, за допомогою якого можна реалізувати впровадження нових
концепцій та нових підходів у науці, навчальному процесі та в управлінні
університетом (у стратегічному й тактичному аспектах). Креативність у науці –
це міждисциплінарний та мультидисциплінарний підходи до розв’язання
наукових завдань. Креативність у навчальному процесі – це нові методи
й методики для мотивації студентів [5]. Креативність в управлінні
університетом – це пошук нових форм і можливостей фінансування, створення
в його структурі нових ефективно діючих підрозділів.
Глобальні інтеграційні процеси сучасного світу – об’єктивна тенденція
розвитку всіх сфер суспільного життя. Вони охопили суспільне виробництво,
культуру, духовне життя, освітню та наукову сферу, ставши визначальними
факторами формування способу та якості життя усього світу та окремих
державно-організованих суспільств. Політико-правові та організаційні аспекти
цього руху на європейському континенті протягом останніх десятиліть
закріплені в Лісабонській стратегії, що знайшла свою конкретизацію у процесі
формування єдиного європейського простору освіти і науки в рамках реалізації
організаційно-правових і методичних заходів Болонського процесу.
Справді потужним імпульсом європеїзації освіти України стала
Болонська декларація (1999). Згідно з цією угодою, євроінтеграція спрямована
на консолідацію зусиль науковців та освітян для істотного підвищення
конкурентоспроможності європейської науки й вищої освіти, а відтак їхньої
ролі в розвитку та зміцненні стабільних, мирних і демократичних суспільств.
Інтеграція в європейський освітній простір потребує вироблення
і впровадження нових підходів, серед яких: творче використання досвіду
сусідніх з Україною держав-членів ЄС; адаптування законодавства України
до вимог Болонського процесу; спільна підготовка фахівців у європейських
вузах та обмін випускниками; вирішення проблем юридичного визнання
дипломів українських вузів у країнах ЄС; створення умов для закріплення
фахівців, що закінчують навчання; недопущення «відтоку мізків» з нашої
держави; підготовка фахівців, спроможних захистити інтереси України
у жорстких умовах світової конкуренції [2].
Поряд з наведеними об’єктивними чинниками забезпечення інтеграції
вітчизняної освіти в європейський та світовий освітній простір, існує проблема
його впровадження через існуючі негативні аспекти впливу процесів
глобалізації на національну систему освіти. Серед них: певна модифікація
вищої освіти і науки як нової концепції з елементами «індустрії знань»
і використання їх як одного з ключових економічних ресурсів; поглиблення
професіоналізації освіти, тобто темпи повернення індивідуальних вкладень
в освіту вважаються важливішими за суспільну користь. Унаслідок зміщення
в бік професіоналізації традиційні академічні цінності опиняються під загрозою
ігнорування, адже цінність університетської освіти оцінюється нині

за її зовнішніми якостями – зокрема, за можливостями вдалого
працевлаштування випускників або за розміром їх заробітку; розвиток нових
дослідницьких парадигм, які передбачають комерціалізацію предмету
досліджень і відхід від фундаментальних і безкорисливих неприкладних
досліджень. Унаслідок цього виникає низка складних проблем, пов’язаних
із правами на інтелектуальну власність. Ця тенденція супроводжується
і виникненням нових форм викладання, які теж несуть певну загрозу
традиційним цінностям. Нові форми викладання включають такі три елементи:
перехід від викладання до навчання, внаслідок чого викладачі стають не більше
ніж засобами підтримки студентів; студенти дедалі більше виступають у ролі
«споживачів»; використання інформаційних технологій і систем у викладанні
збільшує можливість дистанційної освіти, внаслідок чого змінюється природа
викладання з втратою особистісної ініціації спеціаліста і його залучення до
дисциплінарної культури. Унаслідок цього університетська освіта значною
мірою втрачає інтелектуальний характер [4].
Нинішній світ – це світ інформаційних технологій і суцільної інтеграції.
Проте мистецтво – це продукт не лише сучасної інтеграції, а і глибинної
національної культури. Досі Україна меншою мірою, ніж слід було б, залучена
в європейські культурні мережі, дебати, механізми обміну досвідом
і культурної політики, тобто за Конституцією України держава сприяє
встановленню наукових та культурних зв’язків зі світовим співтовариством [1].
«Рівень знань про Україну в інших країнах Європи все ще залишається
відносно низьким. Необхідно робити значно більше, аби максималізувати
можливості професійних контактів та збільшувати їх кількість» [3] як заради
популяризації власної країни, так і заради збагачення власного мистецтва.
Із метою реалізації завдань інтегрування у європейський освітній простір
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) розробив
і впроваджує власну концептуальну модель інноваційного розвитку.
Нині міжнародне співробітництво в плані залучення інноваційних
технологій до КНУКіМ – це багатопланові відносини, в які залучені всі
суб’єкти навчального процесу: і студенти, і викладачі.
Для студентів це такі форми навчання за кордоном, які сприяють
професійному зростанню у певному напрямі, а саме – стажування і навчання
в магістратурі. Існує багато проектів співробітництва викладачів і студентів,
зокрема міжвузівське за договором, інтернаціональні мистецькі фестивалі,
форуми, пленери, а також проектно-практична робота на території приймаючої
сторони і майстер-класи видатних осіб світу на території вишу. Виключно
викладачі можуть від’їжджати за кордон на стажування для професійного
вдосконалення або у відрядження з метою обміну досвідом, а також розробляти
навчальні курси за спеціальним фінансуванням із-за кордону.
Однак стажування студентів (особливо довгострокове) за кордоном –
не досить перспективна форма співпраці, бо значна кількість студентів після
завершення навчання не повертається до навчального закладу і навіть
до України. Тому для КНУКіМ представляє інтерес навчання в магістратурі,
особливо за програмами, де повернення на батьківщину заохочується. Із огляду

на міжнародне співробітництво, навчання на освітньому рівні «магістр»
відбувається переважно за програмою європейських освітніх проектів.
Зокрема, Київський національний університет культури і мистецтв
налагодив міжнародне співробітництво з багатьма провідними вищими
навчальними закладами та науковими установами країн ЄС: Польщею,
Німеччиною, Італією, Іспанією, Чехією, Румунією, Литвою, Латвією,
Угорщиною, Францією та Великобританією. У межах цих угод
запроваджуються спільні університетські програми подвійних дипломів
і ступенів – це дипломи міжнародного зразка і визнання їх у межах держави і за
кордоном; продовження навчання випускників за кордоном (програми
підготовки магістрів у провідних університетах світу).
Зокрема відбулося підписання договорів щодо співпраці з Варшавською
Вищою школою гуманітарних наук ім. Болеслава Пруса (WarszawskĎ WyższĎ
SzkołĎ HumanistycznĎ im. B. Prusa), Вищою школою менеджменту в Варшаві
(Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Університетом Danubius у Галаці
(Румунія) (Dаnubius University оf Galati). Це європейські університети, які
адаптовані до сучасного суспільства та мають міжнародне визнання. Згідно з
договором сторони будуть реалізовувати спільну наукову, науково-методичну,
інноваційну та редакційно-видавничу діяльність. Окрім того, університети
взяли на себе зобов’язання розробляти спільні програми співпраці у сфері
освіти. Мова йде про проведення науково-практичних конференцій, семінарів,
тренінгів і консультацій, спільну розробку інноваційних методів викладання,
досліджень з питань інновацій в освіті, вдосконалення навичок і
компетентності викладацького складу. У межах проекту, націленого на
посилення міжкультурної обізнаності, відбуватиметься обмін студентами для
навчання і тренінгів. Після закінчення навчання студенти отримають два
дипломи – європейський та український.
В університеті створено систему міжнародних інформаційно-навчальних
центрів. Збільшено мережу контактів із закордонними спеціалістами у різних
галузях і співпрацю з ними у руслі викладацького та дослідницького обміну.
Поглиблено міжнародну спеціалізацію та кооперацію у сфері наукових
досліджень і розробок. Запроваджуються програми навчання студентів «за
обміном» між Київським університетом культури та вузами-партнерами,
проведення спільних конференцій, семінарів, симпозіумів. Студенти
отримують доступ до європейської бази наукової та науково-методичної
літератури. Проводяться стажування студентів на базі європейських вузівпартнерів, також пропонується підготовка та публікація спільних наукових
статей за результатами спільних досліджень тощо.
У межах освітніх заходів відбувається інформування про міжнародні
наукові, освітні та інші програми, якими можуть скористатися викладачі та
студенти вузу, що дає нові академічні можливості. Диплом Київського
національного університету культури і мистецтв визнається і цінується в
усьому світі.
На базі Київського університету культури працює інноваційний
«Українсько-польський центр культури і мови», де відкрито інтенсивні курси

вивчення польської мови та Українсько-польський вільний університет,
де також створюються і реалізуються мульти- та двосторонні проекти.
Нещодавно кафедра готельно-ресторанного бізнесу підписала договір
із організацією «Oncu-Consulting Organızation» (м. Анталія, Туреччина) про
проходження практики студентами у 20-ти п’ятизіркових готелях Туреччини.
У межах співробітництва між факультетом режисури та шоу-бізнесу КНУКіМ
і Академією театрального мистецтва та кіно (Тель-Авів, Ізраїль) відбувається
щорічний обмін студентськими делегаціями, проводяться спільні майстеркласи де знайомлять із власними методиками викладання акторської
майстерності, обмінюються досвідом, а також приймають на стажування
кращих студентів.
Отже, що міжнародне співробітництво КНУКіМ дозволяє отримати
переваги на міжнародному ринку праці. Освічені та висококваліфіковані
випускники університету займають високі посади в державних і закордонних
організаціях.
Можна відзначити, що оновлений характер вітчизняної освіти має
гуманістичний характер і базується на культурно-історичних цінностях
українського народу, його традиціях і духовності, утвердженні національної
ідеї та передбачає використання досвіду провідних вузів Європи та світу.
Послідовне впровадження інноваційної методики навчання має велике
значення для постійної підтримки високої якості всіх складників навчального
процесу, поєднання наукової та навчальної роботи, налагодження
взаємовідносин
між університетом і роботодавцями, а також розширення міжнародних
контактів.
Стратегічним
напрямом
інноваційної
діяльності
університету
є міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами країн-членів
ЄС. Співпраця здійснюється в багатьох напрямах, серед яких визначальними є:
реалізація спільних наукових та освітніх проектів, спільне навчання студентів
у провідних навчальних закладах Європи, стажування науково-педагогічного
складу за кордоном.
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UKRAINIAN EDUCATION SYSTEM ON ITS WAY TO EUROPEAN
INTEGRATION: INTERNATIONAL COLLABORATION EXPERIENCE
The article looks into the Ukrainian High School integration to the European
and World educational space. It is argued that at any time of their existence
Universities were the first in the progressive scientific, educational, and cultural
and enlightenering thought.
The aim of the article is to analyse the postmodern state of the High School
education and the European cultural and social context of the Ukrainian Education
Development.
The author analyses actual tendencies and prospective of the modern
university development, describes its social mission. The work studies the Ukrainian
High School Education forecasts taking into consideration the standpoints
of the domestic and foreign scholars: sociologists, economists, futurologists,
philosophers, culturologists etc.
The article provides the basic principles of the European Educational
Standards to be grounded on: innovation, interdisciplinary, multiculturalism,
incorporation, informatisation, education process organisation flexibility, practiceoriented character of the educational process, aim at the continuous educational
process and training of competitive specialists.
Key words: education, European integration, European and World education
space, European Educational Standards, international collaboration experience.
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УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКІ ВІДНОСИНИ: ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА
У статті розглянуто українсько-словацькі відносини крізь призму
політичної, економічної та гуманітарної підтримки сусідньою Словаччиною
нашої держави сьогодні. А також висвітлено роль Генерального консульства
України у Пряшеві, проаналізовано проблеми, які виникли у житті українців
Словаччини у зв’язку із ліквідацією Генерального консульства України
у Пряшеві у листопаді 2014 р.
Український геній Т. Г. Шевченко на знак поваги і вдячності генію
словацького народу, який виборював право на рідну мову, культуру й історію
для слов’янських народів – П. Й. Шафарику присвятив свою поему «Єретик»,
у якій писав: «Щоб усі Слов’яне стали Добрими братами І синами сонця
правди...Слава ж тобі, Шафарику, Вовіки і віки, Що звів єси в одно море,
Слов’янськії ріки!». 1Ці Шевченкові слова нині мають актуалізуватися
у сучасність і повернути нашим двом народам міцний фундамент у питаннях
збереження і взаємопізнання власної історії й культури. Досягнення
українських письменників Словаччини на ниві свого національного життя
значно збагачують також і скарбницю загально-словацької культури і таким
чином одночасно зміцнюють словацько-українські взаємини.
Ключові слова: українсько-словацькі відносини, народ, політика,
економіка, освіта, культура, Словацька Республіка (СР), Україна, ЄС,
Генеральне консульство України в Пряшеві (ГКУ в Пряшеві), Союз русинівукраїнців Словацької Республіки (СРУ СР).
Здавна словаки та українці є близькими сусідами, яких впродовж віків
єднала спільна історія у прагненні до щасливого життя, свободи та
незалежності, взаємна підтримка один одного на цьому шляху. Обидва народи
дали світові яскравих представників, які допомагали народам взаємно пізнавати
один одного, ставали на захист їхніх прав і свобод. Міцні підвалини для
взаємного збагачення двох народів ще в середині ХІХ ст. заклали видатні діячі
словацького національного руху: П. Й Шафарик, Б. Носак-Незабудов,
Ян Коллар, Л. Штур, С. Халупка, та українського: Г. Сковорода, Т. Шевченко,
О. Бодянський, М. Костомаров, М. Маркевич, М. Максимович.2
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Нині відносини між Україною та Словаччиною розвиваються на дружніх,
добросусідських засадах та взаємовигідній співпраці. З точки зору історичного
часу Україна та Словаччина відносно молоді незалежні держави: Україна
відзначатиме цього року свою 26-ту річницю від часу проголошення
незалежності, а Словацька Республіка молодша – вона з’явилася на мапі світу
1 січня 1993 р. У цей же час, 1 січня 1993 р., були встановлені й українськословацькі дипломатичні відносини. Нині Словаччина має Посольство у Києві та
Генеральне консульство в Ужгороді, а Україна має лише Посольство України у
Братиславі (Генеральне консульство України у Пряшеві було ліквідовано у
листопаді 2014 р.).Обидві країни об’єднує географічна близькість, релігійна
(християнська) та етнічна (слов’янська) приналежність, а також
євроінтеграційна складова. Між двома країнами відсутні територіальні чи
історичні претензії, відсутні й проблемні питання. Словаччина незмінно та
послідовно підтримує Україну і ця підтримка має політичну, економічну та
гуманітарну складову.Політична підтримка СР має такі складові :
– підтримка Словаччини відчутна у питанні територіальної цілісності та
незалежності України, яка виражається спільними заявами/деклараціями ЄС,
ООН, ОБСЄ. Зокрема, СР стала співавтором двох резолюцій ООН – резолюції
2014 р., якою засуджується агресія Росії щодо України, а також резолюції
2016 року, що засуджує порушення прав людини в Криму;
– Словаччина дотримується консолідованої позиції ЄС щодо пониження
рівня розвитку відносин з РФ та засудження російської агресії проти України,
зокрема, щоразу підтримуючи обмежувальні заходи ЄС стосовно агресора. Для
України критично важливо, щоб обмежувальні заходи з боку ЄС щодо Росії
були збережені до повного виконання Мінських домовленостей і деокупації
українських територій, зокрема, Автономної Республіки Крим;
– Словаччина незмінно та послідовно підтримує євроінтеграційний курс
України, зокрема, активно сприяла підписанню Угоди між Україною та ЄС про
асоціацію (підписана у червні 2014 р.) і одна з перших ратифікувала цю Угоду
(у вересні 2014 р.). Уряд СР підтримав запровадження з 1 січня 2016 р.
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та СЄ, тобто
імплементацію економічної частини Угоди попри те, що де-юре вона не набула
чинності. Під час свого головування у Раді ЄС Словаччина підтримала Україну
у питанні надання безвізового режиму для громадян України, а саме : вона
запропонувала механізм його призупинення, який був схвалений інституціями
ЄС, а також сприяла вирішенню питання щодо завершення процесу набуття
чинності Угодою про асоціацію. Словаччина також підтримує подальше
розширення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС шляхом розширення
доступу до ринку ЄС для ключових товарів українського експорту.
Словаччина надає Україні й економічну підтримку, яка відчутна у таких
складових:
– у рамках Вишеградської групи Словаччина взяла на себе зобов’язання
сприяти забезпеченню енергобезпеки та енергоефективності України. Попри
потужний тиск з боку Росії Уряд СР підтримав реалізацію проекту з поставок
європейського газу в Україну територією СР газопроводом Вояни–Ужгород,

який введено в експлуатацію у вересні 2014 р. Це унеможливило використання
т. зв. газового інструменту в якості політичного шантажу чи тиску на Україну з
боку РФ. Завдяки цьому проекту Україна змогла диверсифікувати джерела та
маршрути поставок газу в Україну. Більше того, з 25 листопада 2015 р. Україна
припинила імпортувати російський газ і ми вперше перезимували без нього.
Водночас, Україна залишалася надійним транзитером російського газу в
Європу;
– у контексті підтримки енергобезпеки України Уряд СР виступає за
збереження за Україною статусу головної країни-транзитера російського газу в
Європу і протидіє реалізації російського проекту з будівництва газопроводу в
обхід України – «Північний потік 2»;
– Уряд СР сприяє впровадженню енергоефективності в Україні,
проводячи тренінги та семінари для місцевих органів влади, а також
імплементації в Україні європейського законодавства у цій сфері;
– Словаччина надає сприяння у реформуванні ринку електроенергії
України.
За період 2014–2016 рр. Уряд Словацької Республіки надав 3 млн. євро
гуманітарної допомоги Україні. Словаччина на регулярній основі бере на
медичну реабілітацію військовослужбовців із зони АТО, дітей із Луганської та
Донецької областей на оздоровлення.
Генеральне консульство України у Пряшеві, його роль та значення
Східна Словаччина межує з Україною, але кожен, хто приїде до
Словаччини вперше, відразу зауважить прохолодне ставлення до українців і
України. Безумовно, це вражає, бо кожен пересічний громадянин у Словаччині
при слові «українець» буде говорити, насамперед, про «українську мафію»,
«українську корупцію», «українську контрабанду», «українських нелегалів»
і нічого іншого. І для того, аби цей тривалий вектор свідомості словаків щодо
українців і України змінити, необхідна величезна, послідовна і цілеспрямована
інформаційна праця, якнайширша пропаганда України і якнайширша
присутність України тут, у Словаччині. Адже населення, передовсім молоде
покоління, не має жодної інформації про нашу сучасну державу, жодної
інформації і про наші глибинні історичні взаємозв’язки, освіту, культуру.
Більшість керівників місцевої влади, керівники і працівники судової системи,
прокуратури, міліції, керівники пенітенціарних закладів, ректори ВНЗ та їх
проректори і декани, директори шкіл і педагоги – ніхто ніколи не бачив
України. Уява про Україну асоціюється у них лише з містом Ужгород. А все,
що далі – це вже Росія. На жаль, така справжня реальність! Центральні
словацькі ЗМІ або не говорять про нас зовсім, або говорять все негативне. І це
стала тенденція. Цю інформаційну прогалину необхідно було долати. Тому
інформаційно–пропагандистська робота, спрямована на поширення знань про
Україну впродовж останніх років була першим і головним пріоритетом в
роботі Генерального консульства України у Пряшеві.3 Необхідно було
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актуалізувати минулі історичні українсько-словацькі взаємини як зразок
нашого тривалого добросусідства і спроектувати їх в наше сьогодення. І цю
роботу Генеральне консульство розпочало наполегливо ширити у словацьку
реальність за такими напрямками :
– щотижневі тематичні телепередачі на студії «Регіон» та на
регіональному відділені Словацького телебачення RTVS в місті Кошиці, які
присвячені питанням української історії,освіти, культури та українським
вченим і діячам;
– на постійній основі надавалися інтерв’ю для друкованих словацьких
ЗМІ та інтерв’ю для української редакції Словацького радіо з актуальних
питань українського життя і минувшини;
– важливу роль у просуванні знань про Україну відігравали лекції для
студентів
Пряшівського
університету,
Кошицького
університету
ім. П. Й. Шафарика, Католицького університету в Ружомбергу та його
педагогічному факультеті в Левочі, Академії мистецтв Банської-Бистриці тощо;
– відкриті уроки на тему «Пізнаємо Україну» для школярів словацьких
шкіл і шкіл з українською мовою навчання давали можливість дітям
ознайомитися з природою та історією України;
– виступи на наукових конференціях, круглих столах, семінарах в різних
регіонах Словаччини збагачували імідж України в очах представників вищих
навчальних закладів;
– наукові публікації в часописах Пряшівського університету
на українську тематику збагачували спільноту вишів знаннями про видатних
представників українського світу;
– особливо важливими були організовані Генеральним консульством
поїздки представників словацької місцевої влади, прокуратури та судових
органів в Україну, зокрема у міста Ужгород, Мукачево, Трускавець, Стрий,
Львів, Київ, Полтава;
– презентації українських професійних мистецьких колективів,
професійних виконавців, художників у різних містах і селах Східної
Словаччини давала позитивний результат у просуванні українського
національного продукту; цей напрямок роботи був важливим з огляду на
російську присутність на Сході Словаччини, яку витіснити можливо лише
якісним українським культурним продуктом.
Другиим пріоритетом роботи Генерального консульства України
у Пряшеві була робота по реалізації курсу України на європейську інтеграцію.
В цьому напрямку акцент було зроблено на торгово-економічну сферу
й торговельно-економічну співпрацю між країнами, а також на актуалізацію
європейських стандартів у сфері вищої освіти. Вперше Генеральне консульство
розпочато презентацію міст Центральної України, як потужних економічних
і промислових центрів України (міста Кременчук, Полтава, Херсон), а також
презентацію туристичних та санаторно-курортних потенціалів Західної
України. До співпраці були залучені інститути Торгово-промислових палат
двох країн, Національна агенція з розвитку малого і середнього бізнесу
Словаччини, Словацька агенція з розвитку інвестицій і торгівлі (SARIO),

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень
в Ужгороді, Словацька асоціація зовнішньої політики, Центр європейської
політики. Генеральне консульство України у Пряшеві також активізувало
роботу у сфері вищої освіти: зокрема, було надано сприяння по підписанню
Угод про співпрацю між вищими навчальними закладами України
й Східної Словаччини: Кошицьким університетом ім. П. Й. Шафарика,
Пряшівським університетом з Чернівецьким національним університетом
ім. Ю. Федьковича і Кременчуцьким національним університетом;
Пряшівським університетом з Тернопільським національним економічним
університетом; Кошицьким технічним університетом з Львівським
політехнічним університетом і Сумським державним університетом тощо.
Третім пріоритетом роботи Генконсульства була постійна й послідовна
підтримка діяльності української національної меншини в Словаччині на усіх
рівнях влади. На території Східної Словаччини українці проживають
у 250 населених пунктах Пряшівського краю. (Значно менша частина українців
живе в західній частині Словаччини у містах Ружомберок, Банська-Бистриця,
Нітра, Братислава). Центром громадського та культурного життя українців
Словаччини є місто Пряшів, де діють усі українські організації: Союз русинівукраїнців СР, Асоціаціія україністів СР, Наукове товариство імені
Т. Г. Шевченка, Спілка українських письменників Словаччини, Союз
українсько-русинської молоді Словаччини «Пласт», Український народний
аматорський хор «Карпати» у Кошицях.
Союз русинів-українців Словацької Республіки (СРУ СР) –
це наймасовіше громадське об’єднання, яке згуртовує людей різного віку,
професій, віросповідань і є носієм громадсько-національного життя,
культурних традицій українського населення Словаччини. Його діяльність має,
передусім, культурно-освітній характер. Ця діяльність проявляється
в організації конкурсів, оглядів, фестивалів, літературних та музичних вечорів,
художніх виставок, семінарів та наукових конференцій тощо. Найголовніші
культурні заходи СРУ СР були проведені за підтримки Генерального
консульства: це:фестиваль драми і художнього слова імені О. Духновича у
містах Меджила Бірці та Пряшеві; фестиваль фольклору русинів-українців
Словаччини у селі Камйонка (район Стара Любовня); центральне свято
культури русинів-українців Словачинни у місті Свиднику; конкурсний огляд з
художнього читання «Струни серця», присвячений українській письменниці
Ірині Невицькій; фестиваль духовної пісні у місті Снина; фестиваль
«Маковицька струна» у містах Бардієві та Пряшеві тощо.
У Пряшеві й Пряшівському краї також зосереджені:

школи, де вивчаються українська мова та література або окремі
предмети українською мовою;

єдина у Словаччині кафедра української мови і літератури
у Пряшівському університеті;

єдиний у Словаччині Центр української культури;

єдиний у Словаччині Пам’ятник жертвам Голодомору;


єдиний у Словаччині Музей української культури у місті Свиднику;

на Пряшівському кладовищі поховані видатні українські
письменники, діячі освіти і культури, на могилах яких завжди лежали квіти від
консульської установи.
У травні 2014 р. за ініціативою Генерального консульства України
у Пряшеві вперше у Словаччині було відкрито Пам’ятну Дошку на пошану
двох геніїв української і словацької літератури – Т. Г. Шевченка і
П. Й. Шафарика. Пам’ятну Дошку встановлено у Кошицькому університеті
імені П. Й. Шафарика з нагоди відзначення 200–ліття від дня народження
Т. Г. Шевченка. Тепер українці Східної Словаччини мають можливість щороку,
відзначаючи Шевченківські дні, покласти квіти Кобзареві і його словацькому
побратиму4.
Генеральне консульство України у Пряшеві постійно співпрацювало з
Союзом русинів-українців Словацької Республіки, оскільки знаходилося поруч
з Центром української культури, де розміщені тепер громадські організації
української національної меншини Словаччини, зокрема: Союз русинівукраїнців СР, Спілка українських письменників Словаччини, редакція
україномовної
газети
«Нове
життя»,
літературно-мистецький
та
публіцистичний журнал «Дукля» та дитячий журнал «Веселка», видавництво
Nitechs. r.o., яке здійснює друк усіх україномовних видань. Кожного дня
представники консульської установи мали можливість зустрічатися і
оперативно вирішувати актуальні питання, які турбували українську
національну меншину Словаччини. Також Генеральне консульство України в
Пряшеві спільно з СРУ СР постійно аналізували ситуацію з українськими
школами, здійснювали виїзди у сільські школи, надавали постійну допомогу
школам; особливе місце у роботі Генерального консульства займала постійна
співпраця з Об’єднаною школою-гімназією імені Т. Г. Шевченка, в якій
щорічно понад 300 учнів вивчали українську мову і літературу. Союз русинівукраїнців Словаччини за допомогою Генерального консульства щороку
проводив ряд культурних заходів загальнодержавного масштабу на території
Східної Словаччини. Генеральне консульство України в Пряшеві регулярно
надавало необхідну допомогу та сприяння Союзу русинів-українців СР
в організації виставок членів Національної спілки художників України та
Національної спілки Рис.художників України, які проходили в приміщенні
Центру української культури в місті Пряшів. Генеральне консульство України в
Пряшеві регулярно надавало різного роду допомогу Музею української
культури у Свиднику, який знаходиться неподалік від Пряшева; щороку
консульська установа брала участь у роботі Міжнародних конференцій, які
були організовані Музеєм.
Присутність консульської установи України в Пряшеві була важливою й
для Пряшівського та Кошицького самоврядних країв, оскільки установа
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практично допомагала реалізації положень Угод між Закарпатською областю та
Пряшівським і Кошицьким самоврядними краями.
Консульські питання – це питання захисту прав та законних інтересів
громадян і юридичних осіб України на території Словацької Республіки, які
були одним із пріоритетних напрямків в діяльності Генерального консульства
України в Пряшеві. На території Словаччини завжди працювало п’ять
консульських працівників: троє у Пряшеві і двоє у Братиславі. Консульські
працівники у Пряшеві мали можливість виїздити у прикордонне місто
Михайлівці для обслуговування українських громадян (два рази на місяць,
а згодом один раз на місяць ). Це були надзвичайно вагомі зручності для наших
громадян, які могли вирішити на місцях ряд питань консульського
обслуговування – міграційно-візових, паспортної роботи, питань громадянства,
нотаріату тощо. Присутність консульської установа у прикордонній смузі
відчутно допомагала при вирішенні, наприклад, складних питань, які були
пов’язані із смертністю українських громадян.
Оскільки Генеральне консульство України в Пряшеві знаходилося
в 100 км від українсько-словацького кордону (Братислава – 600 км), це давало
можливість постійно контролювати усі питання, які були пов’язані з кордоном,
тобто вести моніторинг кордону. З метою контролю ситуації, на пунктах
пропуску на українсько-словацькому кордоні постійно проводилися зустрічі з
керівниками українських та словацьких митних та прикордонних підрозділів.
Також постійна увага приділялася й моніторингу ситуацій на пунктах пропуску
через українсько-словацький державний кордон, особливо «Ужгород – Вишнє
Нємецьке» та «Малий Березний – Убля». В разі виникнення надмірних черг чи
надходження скарг громадян України щодо неправомірних дій з боку
словацьких митних чи прикордонних органів, проводилися оперативні зустрічі
з відповідними посадовими особами з метою врегулювання ситуацій.
Генеральне консульство України в Пряшеві також активно
співпрацювало з Генеральним консульством Словаччини в Ужгороді.
Консульські установи України та Словаччини працювали на засадах
паритетності, спільно і послідовно вирішували питання транскордонного
співробітництва, питання, пов’язані з малим прикордонним рухом,
співпрацювали у всіх напрямках українсько-словацьких взаємин і вирішували
ряд непростих завдань, зокрема і питання, пов’язані з оздоровленням наших
воїнів.
У частині забезпечення освітніх прав української нацменшини
Словаччини, Генконсульство активно співпрацювало з державним
представником Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту СР
в Пряшівському краї, керівниками країв і міст, старостами сіл та директорами
шкіл. Щодо функціонування Основної української школи в місті Гуменному,
Генконсульство постійно підтримувало робочі контакти із мером міста Гуменне –
Яною Вальовою, депутатом Національної Ради СР і постійно вирішувало
питання функціонування школи. Основна школа-інтернат в Гуменному – це
була друга міська школа, яка вивчала українську мову й літературу як предмет,
розрахована була на 135 дітей. Навчалося у ній станом на 2014 рік 71 дитина,

з них в інтернаті проживало 23 дітей, це переважно усі діти з навколишніх сіл –
Руська Поруба й Нижня Яблунька.
Важливу роль відігравав Методично-Педагічний Центр (МПЦ), який діяв
у Пряшеві для вчителів української мови та літератури. Через МетодичноПедагогічний Центр Генеральне консульство мало можливість тісно
співпрацювати й контактувати з вчителями української мови та літератури
і відслідковувало усі проблемні питання шкіл, особливо у сільській місцевості.
Основною метою Центру була методична допомога вчителям, які вивчали
українську мову й літературу. Головним методистом МПЦ була професор
Марія Чижмарова, директор Інституту україністики Пряшівського
університету. Усі вчителі Центру постійно були задіяні в укладанні підручників
з української мови та літератури, в підготовці навчальних програм, планів та
державних стандартів з української мови та літератури.
Чому «великому» Києву у «маленькій» Словаччині зайвим виявилося
Генеральне консульство України у Пряшеві?
У 2014 році МЗС України вирішили ліквідувати дипустанову у місті
Пряшеві, центрі українства. Ніхто в Києві не реагував на листи Генерального
консульства, ніхто не брав до уваги листів української громади Словаччини.
Цікаво й те, що за порятунок присутності України в центрі самого українства
боролися представники словацької влади, але і їх звернень ніхто теж не взяв до
уваги. Наші намагання зустрітися з Міністром закордонних справ України
лишилися без успіху. Внутрішньо було просто соромно за країну, бо у
Словаччині не маєш проблем потрапити до будь-якого високопосадовця,
включаючи і Президента країни. Але потрапити до рідного українського
Міністра і пояснити політичну хибність такого кр., нам так і не вдалося.
А проблеми, пов’язані з відсутністю української дипустанови на Сході
Словаччини, не додали іміджу Україні, а відкрили дорогу активній російській
пропаганді, якої тут і так достатньо5. Єдина дипломатична установа на
Словаччині – Посольство України – знаходиться за 500 км від Пряшева і 600 км
від українсько-словацького кордону, а така відстань створює певні проблеми
для українських громадян, більшість з яких уже люди похилого віку.
Голова Кошицького краю, фаховий юрист ЗденкоТребуля ніяк не міг
зрозуміти, як можна ліквідувати Генеральне консульство України саме в той
час, коли Словаччина подає свою руку допомоги Україні. І таких запитань від
словацької сторони було багато Ситуація, пов’язана із закриттям Генерального
консульства України в Пряшеві активно обговорювалося і в засобах масової
інформації Словаччини, де одержала негативний резонанс серед словацької
громадськості та представників української національної меншини Словаччини.
Так, 31 жовтня 2014 р. в ефірі провідного словацького телеканалу ТА3 вийшов
сюжет «Україна закриє консульство в Пряшеві», в якому зазначалося, що
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Україна закриває єдину у Словаччині консульську установу через складну
економічну ситуацію.
В сюжеті була зазначена і позиція депутатів словацького парламенту, які
також виступали проти закриття ГКУ в Пряшеві. Вони зазначали, що
Генустанова за останні роки доклала багато зусиль для розвитку українськословацького співробітництва та допомагала розвитку діалогу України
з країнами Шенгенської зони. Зокрема, депутат парламенту (на той час
Заступник Голови Народної Ради СР) Ян Фігель висловився про те, що має
намір безпосередньо направити лист Міністру закордонних справ України
з проханням переглянути рішення щодо закриття Генерального консульства
в Пряшеві6.Громадяни України, які й нині проживають на території Східної
Словаччини, висловили своє велике незадоволення у зв’язку із закриттям ГКУ
в Пряшеві, зокрема вони зазначали в листах до консульської установи:
«Не можемо уявити, що особи похилого віку будуть змушені подорожувати до
Братислави на відстань більше 500 км в одному напрямку. Консульство є
останньою надією для захисту наших прав і хто дав право позбавити українців
захисту в Пряшеві?7».Листи на підтримку присутності і діяльності ГКУ
в Пряшеві написали й громадські українські об’єднання Словаччини. Керівники
провідної організації закордонних українців Словаччини – Союз русинівукраїнців СР, в лавах якої перебуває понад 4000 членів, донесли чіткий сигнал
про вкрай негативне ставлення української громади Словаччини до припинення
діяльності консульської установи України в Пряшеві, де проживає основна
частина закордонних українців Словаччини. СРУ СР висловили глибоке
занепокоєння у зв’язку із закриттям Генерального консульства України
в Пряшеві: «Питання щодо відкриття консульської установи України в місті
Пряшів було ініційовано за участі багаточисельної української громади
Словаччини, основна частина представників якої проживає саме в Пряшіві та
Пряшівському й Кошицькому краях. У 1997 році в Пряшеві було відкрито
Консульське відділення, у 1999 – Консульське агентство, у 2003 – Генеральне
Консульство України в Пряшеві. Наявність дипломатичної присутності України
в Пряшеві є ключовим питанням для закордонних українців Словаччини та
вагомим фактором їх підтримки з боку Української держави»8. Союз українціврусинів у своїх листах також зазначав, що: «у Пряшеві діяльність
Генконсульства підтримують Митрополит Чеських земель та Словаччини
Растіслав, Митрополит Греко-католицької церкви Ян Бабяк, які висловили
велике занепокоєння у зв’язку із закриттям Генерального консульства України
в Пряшеві, яке проводить значну роботу у сфері розвитку контактів між
Православною і Греко-католицькими церквами України та Словаччини»9.
МЗС України ліквідувало Генеральне консульство України у Пряшеві
в листопаді 2014 р.
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Ліквідація Генерального консульства стала найбільшою проблемою для
літніх і старших людей, яким необхідно долати величезну віддаль до
Братислави (500 км), витрачати при цьому немалі кошти на дорогу. Окрім того,
у Посольстві нині працює один консул на всю Словаччину (!), а було їх колись
п’ять!. Це дуже відчутні зміни, які при найкращих зусиллях не дають
можливості ефективно вирішувати питання через велику відстань між
Пряшевом і Братиславою. Проблемою постають і питання постійного
моніторингу кордону, який від Братислави за 600 км, і питання черг на кордоні
і питання малого прикордонного руху – усі ці питання завжди потребують
оперативного реагування.
Відсутність генерального консульства України в центрі українства,
у місті Пряшеві, позначилася і в освітній сфері. Динаміка зовсім невтішна : на
Пряшівщині існувало 262 українські школи, станом на 2011 рік українських
шкіл було сім, а у 2017 році залишилося лише дві (!). Впродовж останніх років
було ліквідовано українську Основну школу у місті Гуменному10 та школи в
селах Руська Поруба, Габура, Убля, Нижня Полянка, Хмельовій,
Удолі.11Припинив свою діяльність і Методичний Педагогічний Центр для
вчителів української мови у Пряшеві.
Як одним підписом у Києві хтось вирішив, що у «маленькій» Словаччині
Генеральне консульство України зайве?
Цей крок Києва вважаємо політично помилковим, зважаючи на потужну
інформаційну діяльність, яку тепер здійснює російська сторона саме
у Східній Словаччині, використовуючи для цього низку проросійських
політиків, окремі місцеві мас-медіа і проросійські громадські організації12.
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UKRAINIAN AND SLOVAK RELATIONS: PERSONAL VIEW
In the article, the Ukrainian-Slovak relations have been studied in the light
of political, economic and humanitarian support from neighboring Slovakia to our
country nowadays. The role of the Consulate General of Ukraine in Presov has also
been cleared up. The problems of the Ukrainians, living in Slovak Republic, which
had been arisen as a result of the Consulate General of Ukraine in Presov liquidation
in November 2014, have been analyzed.
Ukrainian master Taras Shevchenko dedicated the poem «Heretic» to the
Slovak genius P. Shapharyk, as a token of appreciation and gratitude. P. Shapharyk
struggled for the right to mother tongue, culture and history of the Slavs. In the poem
Shevchenko wrote «So that all the Slavs become Good brothers And sons of the truth
sun ... Glory to you, Shapharyk, for ages for leading all the Slovak rivers into
the common sea». These words are very topical nowadays, purposing to help our
two nations to preserve their history and culture. The Ukrainian writers
achievements in Slovakia in their own national terms also enrich the Slovak culture,
thus at the same time strengthen the Slovak and Ukrainian relations.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ ПРЕДСТАВНИКІВ
УКРАЇНСЬКИХ УРЯДОВИХ КІЛ ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УНР
У статті розглядаються проблеми, пов’язані із зіткненням інтересів,
цілей, завдань, програм українських політичних партій із представниками
урядових кіл України на чолі у галузі зовнішньої політики доби Директорії УНР
1918–1919 рр.
Зовнішньополітичні вектори представників урядових кіл Директорії УНР
народжувалися не заздалегідь, виважено та вивірено, на основі чітких
політичних програм, а виникали зненацька як відповідь, часто запізніла, на ту
чи іншу дію зовнішніх або внутрішніх сил на якийсь момент. Відставання
теорії від практики, необхідність весь час наздоганяти чиюсь конкретну
діяльність не могли не завдати відчутних ударів по зовнішній політиці України,
яка перебувала у прямій залежності від діяльності політичних партій.
У визначенні ж конкретних кроків на міжнародній арені перевагу отримували
ті, хто, не маючи чіткої концепції, за своїм владним становищем міг реально
впливати на хід справ.
Метою дослідження є з’ясування специфіки побудови і виникнення
напрямів, векторів, теорій і концепцій стратегічного зовнішньополітичного
курсу України представниками державного проводу Директорії УНР 1918–
1920 рр. Методами використаними при написанні статті стали: проблемно хронологічний та історично – порівняльний, структурно – системний,
а також метод аналізу та синтезу фактів і джерел.
Необхідно зазначити, що надто гострі суперечності в середині окремих
впливових політичних партій Директорії УНР, не кажучи вже про разючу
розбіжність поглядів тих сил, що орієнтувалися на Антанту, Німеччину,
Радянську Росію чи інші зовнішні чинники не дали можливості
викристалізуватися національному інтересу, не дозволили скластися
загальноприйнятним зовнішньополітичним пріоритетам України 1918–1920 рр.
Ключові слова: зовнішня політика, стратегічний курс, державний
провід, політичні партії.
Др. пол. 1919 р. характеризувалася надзвичайно тяжким воєнним
становищем, в якому опинилася Україна доби Директорії УНР. С. .Петлюра
вимагав від Антанти зняття всіх обмежень, зокрема тих, що торкалися
перевезення ліків для українського війська. Але Найвища Рада Паризької

мирної конференції не відреагувала на це звернення. Політика ізоляціонізму
щодо України продовжувала діяти [10, с. 144–145].
Такі обставини змусили Директорію УНР виробити конкретну
зовнішньополітичну концепцію, в якій існувало три основних напрями: збройна
боротьба за самостійність і права українського народу за всяких умов; пошук
союзників серед сусідів та країн Антанти; заходи щодо отримання матеріальної,
військової, дипломатичної і медичної допомоги [10, с. 145–146].
Але держави Антанти неприхильно ставилися до української державності
й тримали у блокаді територію УНР, не допускаючи постачання озброєння
і ліків. Пошуки умов більш лояльного ставлення держав Антанти до
українського питання спонукали директорію УНР на чолі з С. Петлюрою до
внесення змін у зовнішньополітичну концепцію, які полягали у замиренні й
налагодженні відносин з Польщею. Загалом нова концепція нагадувала
політику Антанти, зокрема Франції, щодо створення «Великої Польщі».
С. Петлюра рахувався із загрозою Україні й Польщі з боку лідерів білого руху
Росії, які відмовлялися визнати польську державність до проведення
Всеросійських установчих зборів.
Польська орієнтація зовнішньої політики Директорії УНР не враховувала
головного: Польща, яка прагнула приєднати великі етнічно непольські
території, не була захисником застосування права націй на самовизначення
[11, с. 140].
Ю. Пілсудський вірив, що сусідні з Польщею країни, звільнені від Росії,
легко підпадуть під польський вплив, і що поляки у відповідний час зможуть
полонізувати їх так само, як польська шляхта старої Речі Посполитої
полонізувала Литву і Русь. Він сподівався, що народи, які увійдуть у федерацію
з Польщею, швидко перетворяться на поляків [25, с. 140].
Ставлячи підпис під статтями Варшавської угоди, українські політики не
враховували
непереборну
внутрішню
суперечливість
політики
Ю. Пілсудського: з одного боку, він хотів самостійної України, яка б стала
перешкодою на шляху російського більшовизму, а з іншого – завоюванням
Східної Галичини знищив шанс на українську самостійність [5, с. 101].
Варшавський договір викликав в українському суспільстві обурення.
Майже всі галицькі українці відмовилися визнавати угоду, укладену між
С. .Петлюрою й Ю. Пілсудським. А східні українці лівих переконань, навіть
такі як М. Грушевський і В. Винниченко, дотримувалися орієнтації на РСФРР,
а не на Польщу [6, с. 101].
Використовуючи Україну як санітарний кордон з РСФРР, польські
провідні сили намагалися паралізувати більшовизм роздробленням його
територіальної бази колишньої Російської імперії у самому зародку вздовж
вертикальних або ж національних зв’язків. Таким шляхом поляки мали надію
створити новий баланс сил у Східній Європі [7, с. 101].
Програма політичних противників Ю. Пілсудського, національних
демократів, була послідовною. Вона відстоювала етнічно однорідну польську
національну державу, яка мала бути досягнута асиміляцією слов’янських

меншостей. Націонал-демократи відмовляли українцям у статусі нації. Вони
були за розподіл України між Польщею й Радянською Росією [8, с. 102].
Лідер національних демократів Р. Дмовський дотримувався концепції
партнерства між Польщею та Росією. Він вважав, що така політика
не дозволить німецькій експансії посуватися на Схід. Ідея Р. Дмовського –
асиміляція українців, білорусів, литовців у відновленій польській державі –
була більше переконливою для пересічного поляка, ніж федеративні плани
Ю. Пілсудського [9, с. 101].
С. Петлюра вважав, що симпатії Ю. Пілсудського до самостійної України
були зовні щирі. Проте не забував голова Директорії УНР і того,
що Ю. Пілсудський не мав на думці рівноправного партнерства. Він давав собі
звіт, що більшість поляків негативно поставиться до українських
зовнішньополітичних планів [10, с. 101–102 ].
У відозві до українського народу, датованій 27 квітня 1920 р., С. Петлюра
заявив, що між урядами України і Польщі прийшли до порозуміння, на підставі
якого польські війська увійдуть разом із українцями на територію України
як союзники проти спільного ворога, а після успішної боротьби польські
війська повернуться до своєї вітчизни [3, с. 81]. У багатьох борців за
національну справу ця теза викликала щонайменше подив.
Можна було сподіватися, що після сумного досвіду співпраці із
польським урядом і недопущення УНР до участі у Ризькій конференції
політичні зв’язки між С. Петлюрою та Ю. .Пілсудським вичерпаються. Одначе
цього не сталося. С. Петлюра відмовився від концепції розбудови державних
установ за кордоном. Він вважав, що це може прискорити відновлення держави
[3, с. 81].
Протилежної концепції розвитку зовнішньої політики Директорії УНР
дотримувався міністр закордонних справ ЗУНР В. Панейко. Він вважав,
що «єдиною позитивною, концепцією української політики може бути
здійснення самостійної української держави в спілці з самостійною
Московською державою. Лише така тактика принесе з’єднання всіх
українських земель і визволення Галичини і решти наших західних окраїн
з ворожого ярма» [3, с. 81].
Подібних поглядів дотримувався й міністр преси УНР О. Назарук:
«Через наступ Польщі на схід Україна втрачає свою національну територію.
Під Москвою ми не тільки нічого з своєї території не втратимо, але зискали
б багато такого, що з становища етнографічного стали б великим народом»
[3, с. 83].
Перший прем’єр – міністр України доби Директорії УНР В. Чехівський
був готовий багато чим поступитися у внутрішній політиці своєї країни, аби
порозумітися з Радянською Росією і знайти мирні форми співіснування з цією
державою. Так, він пропонував членам Тимчасового робітничо-селянського
уряду Радянської України увійти до складу Ради Народних Міністрів УНР
[8, с.150–154]. В. Чехівський сподівався дотриматися з РСФРР, Антантою
та Денікіним нейтралітету, що цілком відповідало доктрині зовнішньої
політики УНР на поч. 1919 р.

Випускник київської духовної академії зі ступенем доктора теології,
В.Чехівський завжди підкреслював, що виступає проти всілякої війни, тому що
це суперечить його християнському світоглядові. У доповіді на Трудовому
Конгресі 25 січня 1919 р. прем’єр заявив: «Основою зовнішньої політики
Директорії УНР було дружнє відношення до всіх народів. Наша республіка ще
не має зерна імперіалізму, і тому не гадає захоплювати чужих земель» [6, с. 25].
Із іншого боку, у цій же промові В. Чехівський запевнив присутніх на Конгресі
делегатів, що «міжнародна сила республіки буде дійсною лише тоді, коли своїм
словом Конгрес створить могутню українську армію і тоді ліві й праві
союзники – імперіалісти визнають нас» [12, арк. 301].
До того ж, В. Чехівський дивним чином робив протилежний думці голови
директорії В. Винниченка прогноз: на випадок встановлення однакового
з Росією політичного ладу Україна збереже незалежність. Проте В. Чехівський
не сприймав більшовицьких методів внутрішньої та зовнішньої політики,
оскільки вважав їх насильницькими і диктаторськими [7]. Водночас він
обстоював думку, що в революційні часи не потрібно парламентарів, обраних
на засадах загального виборчого права, а потрібні Ради в їхньому чистому
вигляді. [13, арк. 321].
Подібних поглядів на відносини України й Радянської Росії дотримувався
відомий політик доби УНР незалежний соціал-демократ Ю. Мазуренко. Так, він
вважав, що конфлікт між двома країнами лежить виключно в площині різного
внутрішнього ладу. Ю. Мазуренко стояв на позиції, що коли Директорія УНР
добровільно перенесе у свій лад державний устрій РСФРР, то Москва дасть
Україні спокій і буде поважати її суверенність [1, с. 170].
В. Чехівський і Ю. Мазуренко не враховували того факту, що радянська
система в Росії від самого початку відзначалася диктаторськими
й терористичними рисами. Це була тоталітарна система у зародку. На відміну
від неї Директорія УНР, на початку своєї діяльності продовжуючи традиції
Центральної Ради, ґрунтувалася на волелюбних і гуманних принципах
дореволюційного українського руху. Попри всі свої вади, українські провідні
сили прагнули запровадити на Україні демократичний соціалізм європейського
типу [21, с. 170], тому радянський режим не був притаманним
внутрішньополітичному державному ладові України.
Зовнішньополітичної концепції пошуків порозуміння з Росією
дотримувався й посол УНР у Відні А. Жук. Він пропонував Директорії заявити
державам Антанти, що українці, домагаючись визнання державної
самостійності Батьківщини, тим самим не відкидають того чи іншого зв’язку
з рештою Росії, коли там існуватиме визнаний державами Антанти режим.
А. Жук висловлювався також за пошуки спільної мови з особами, які
репрезентували у Парижі на мирній конференції колчаківський уряд, з метою
здійснення спільної дипломатичної акції для врятування західноукраїнських
областей [9, с. 131].
Власний погляд на зовнішньополітичну доктрину Директорії УНР мав
командир січових стрільців Є. Коновалець.. Його концепція схилялася
до нейтральності у війні з двома імперіалізмами, радянським і польським.

Є. Коновалець очікував, що перемога над Польщею призведе до
консолідації всіх українських земель в одному політичному організмі,
радянізації самої Польщі та перекреслення і ревізії Версальського договору
в Європі [23, с. 13].
Відомий український дипломат доби УНР Р. Смаль-Стоцький вважав, що
«українська закордонна політика мала той дефект, що кидалася то в ті, то інші
обійми, ставлячи все на якусь комбінацію та завжди сподівалася на якесь чудо»
[24, с. 60–61].
Полемізуючи з С. Петлюрою щодо польської орієнтації зовнішньої
політики України, Р. Смаль-Стоцький вважав її помилковою, оскільки вона
«із національних, соціальних, релігійних та історичних причин не може бути
підпорою для української державності» [ 25, с. 42–43].
Гарною мрією визнавав Р. Смаль-Стоцький намагання українського
політичного проводу знайти порозуміння із країнами Заходу. Це, вважав
дипломат, «є далекосяжною метою і в теперішній хвилі ставити всю українську
політику на основу, яка не існує, є не політично» [13, с. арк. 9].
Подібних поглядів дотримувався Р. Смаль-Стоцький щодо стосунків
із Радянською Росією, оскільки «більшовицьку орієнтацію можна вважати
за єдино-рятувальну для України» [13, с. арк. 11].
Між основними напрямами української зовнішньої політики Р. СмальСтоцький вважав найреальнішим південний. Географічне й економічне
становище України, на думку дипломата, вимагають саме такого напряму,
оскільки він є вікном не тільки до Європи, а й до всього світу. Південний же
напрям визначав би Україні природного союзника – Румунію. Як член Антанти,
вважав дипломат, вона переконала б Англію, що «існування самостійної
України могло стати важливим фактором для підтримки незалежних країн
Кавказу, де Англія мала економічні інтереси» [13, с. арк. 13].
У Румунії Р. Смаль-Стоцький убачав не воєнного союзника, а
економічного партнера. Глибока інтеграція в румунське господарство, на його
думку, давала б змогу пережити критичні часи та досягти середнього рівня
стабілізації в економіці України, що уможливило б мир із Радянською Росією
[13, арк. 13].
Російське й
польське
питання посідало
центральне місце
в зовнішньополітичній концепції посла Директорії УНР у Відні
В. Липинського. Він дотримувався погляду, що найбільшу загрозу становить
така ситуація, коли Україна перетворюється на терен суперництва
між російським та польським імперіалізмами, причому ця боротьба ведеться
українськими руками [13, арк. 14].
В. Липинський відкидав як нераціональну зовнішньополітичну
концепцію Директорії УНР, тобто ідею боротьби проти Росії разом з Польщею,
ціною віддання останній західноукраїнських земель, що неминуче вело
б до поглиблення громадянської війни і до остаточного поділу України
між Росією та Польщею [13, арк. 14].
В. Липинський був переконаний, що культурно-національні
(етнічні, мовні, релігійні) відмінності між українським і російським народами

не настільки радикальні й непримиренні, щоб можна було підняти українські
маси проти Росії під гаслами національної винятковості. «Окремішність
від Росії полягає, вважав В. Липинський, в першу чергу, в інших традиціях
політично-державної організації, які в Росії є східними, а в Україні –
європейськими. Створення ж власної держави уможливить завершення процесу
національної диференціації українства від Росії» [5, с. 146 ].
В. Липинський був переконаний, що «майбутня самостійна Україна
повинна шукати шляхів мирних і добросусідських стосунків з РСФРР,
як, очевидно, і з Білорусією, союз трьох Русей» [5, с. 146]. Він передбачав, що в
майбутньому Росія, струшена до самих основ падінням комуністичного
режиму, може бути схильною визнати в Україні рівноправного партнера.
Теоретичні погляди щодо зовнішньої політики України доби визвольних
змагань народжувалися і у вигляді колективної праці. Прикладом тому була
резолюція наради голів закордонних установ Директорії УНР 22 червня 1919 р.
на чолі з міністром закордонних справ. Так, В. Липинський, М. Василько,
М. Порш, Д. Левицький і В. Cингалевич прийшли до висновку, що провідною
ідеєю української міжнародної політики повинна стати незалежність всіх
українських земель. До підписання миру між Антантою та Центральними
державами головним завданням української міжнародної політики мало стати
досягнення порозуміння з головами делегацій країн Антанти на Паризькій
мирній конференції Успіх української делегації на світовому форумі, вважали
дипломати, матиме вирішальний вплив на політичну долю України [5, с. 146].
Якщо ж з боку інших держав або поодиноких національних чи соціальних
груп порушуватимуться питання щодо міцнішого зв’язку з сусідніми народами,
то представники української делегації на конференції мусили виходити
з принципу державної незалежності. На думку голів закордонних установ
директорії УНР, таке становище формувало не тільки тактику ставлення
до сусідніх народів на території колишньої Росії, а й до певних національних
і соціальних груп самої України, які досі не підтримували ідею української
державності та вороже ставлення яких могло зашкодити справі реалізації цієї
національної мети [5, с. 146].
Щодо проблем Західної України, то дипломати зробили висновок, що
треба всіляко підкреслювати інтегральність етнографічної території.
Для Галичини за всяку ціну, вважали вони, треба домагатися повного
державного відокремлення її української частини від Польщі у формі
суверенності або, коли це буде неможливо, хоч би у формі тимчасового
нейтралітету. Варто вжити всіх заходів, щоб позбутися будь-якої залежності,
хоч би й чисто господарської, від Польщі. Домагання плебісциту, на думку
українських політиків, не повинно ініціюватися Директорією УНР [2, с. 61].
Щодо Буковини мінімумом українських територіальних домагань,
вважали дипломати, повинен стати правий берег Черемоша і простір між
Прутом і Дністром. Усі заходи мають бути вжиті для утримання Чернівців.
Голови закордонних установ вважали, що у справі Угорської Русі мають бути
здійснені всі дипломатичні заходи для врятування її основи для Західної

України – Холмщини, дуже важливої з національного й політичного боку
[2, с. 61–62].
Резолюція передбачала, що розв’язання цієї справи матиме вирішальний
вплив на подальші відносини з Польщею, Волинь і Галичина за будь-яку ціну
не можуть підпасти під суверенітет Польщі. Оскільки Бессарабія
є інтегральною частиною України, то Директорія повинна домагатися цього
краю за УНР. Ті ж мотиви, тільки з більшою силою, наголошувала резолюція,
змушують відстоювати політичний зв’язок Криму з Україною [2, с. 61–62].
Щодо Франції, то резолюція передбачала, що тісніші взаємини між нею
і Україною неможливі як з політичних, так і з господарських причин. Інший
погляд у голів закордонних представництв був щодо стосунків України
з Німеччиною. Ця держава, вважали дипломати, завжди матиме чимало
інтересів в Україні і є природним союзником Директорії УНР. Резолюція
не відкидала можливості майбутнього союзу України з Німеччиною проти
Польщі. У такому ж руслі голови закордонних представництв прогнозували
розвиток стосунків і з Угорщиною [2, с. 61–62].
Дослідник історії Директорії УНР М. Стахів вважав, що порятунком для
України міг стати її союз із Францією проти Німеччини та створення так званої
«Малої Антанти» на сході Європи. Це воєнно-політичне новоутворення мало
об’єднувати Чехословаччину, Румунію, Польщу, Литву, Естонію та Україну,
якій у цій спілці відводилася провідна роль. Ця концепція базувалася на
принципах політики ізоляції більшовизму в союзі з Францією та ін. країнами
Антанти [2, с. 61–62]. Але такої концепції Директорія УНР до др. пол. 1919 р.
не мала.
Тому вона не змогла здобути прихильності з боку Франції. М. Стахів
вважає, що тільки рішучою і чіткою зовнішньополітичною концепцією, яка
співпадала б з концепцією Антанти взагалі, та французької політики у Східній
Європі зокрема, Директорія УНР мала б шанс здобути підтримку Франції
[11, с. 139–140].
Щодо відносин із Радянською Росією, то вважалося, що вирішальним мав
стати національно-політичний момент. Соціально-політичні аспекти, на думку
дипломатів, стоять на другому плані. Представники наради вважали, що
Україна не може прийняти за будь-яку ціну такий російський уряд, який би
чітко не окреслював свій політичний і соціальний характер. Із кожним урядом,
обмеженим самою Росією, Директорії, наголошувала резолюція, потрібно мати
контакти. Аналогічну позицію нарада голів закордонних установ радила
Директорії зайняти щодо Польщі [10, с. 145].
Отже,
зовнішньополітичні
вектори
представників
урядових
кіл Директорії УНР народжувалися не заздалегідь, виважено та вивірено,
на основі чітких політичних програм, а виникали зненацька як відповідь, часто
запізніла, на ту чи іншу дію зовнішніх або внутрішніх сил на якийсь момент.
Відставання теорії від практики, необхідність весь час наздоганяти чиюсь
конкретну діяльність не могли не завдати відчутних ударів по зовнішній
політиці України, яка перебувала в прямій залежності від діяльності політичних
партій. У визначенні ж конкретних кроків на міжнародній арені перевагу

отримували ті, хто, не маючи чіткої концепції, за своїм владним становищем
міг реально впливати на хід справ.
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FOREIGN POLICY VECTORS OF THE UKRAINIAN
GOVERNMENTAL REPRESENTATIVES
OF THE UNR DIRECTORY PERIOD
The article deals with the problems associated with the collision of interests,
goals, objectives, Ukrainian political parties programs with governmental circles
representatives, being at the head of the Ukrainian foreign policy of the UNR
Directory period (1918–1919).
Foreign policy vectors of the governmental circles representatives of the UNR
Directory period created not beforehand, based on the strict political programs,
but appeared suddenly in, often delayed, response, in particular on the effect of
external or internal forces. The gap before theory and practice, the need to constantly
catch up somebody’s specific activity seriously affected the foreign policy of Ukraine,
which was directly related to the political parties. To define the specific steps on the

international arena, only those received an advantage, who, without any strict
concept, could influence the course of affairs, due to the authoritative status.
The aim of the research is to clarify the construction specificity and the
appearance of vectors, theories and concepts of the Ukrainian strategic foreign
policy course by the state representatives in the UNR Directory period, 1918–1920.
The methods, used in writing the article, were: problematic chronological and
historical comparative, structural and systematic method and also the method
of analysis and synthesis of facts and sources.
It should be noted that such factors as extremely truculent contradictions
between the members of the influential political parties of the UNR Directory period,
the striking divergence of views of the forces, having been guided by the Entente,
Germany, Soviet Russia or other external causes, prevented the development
of the national interest, the acceptance of the conventional foreign policy priorities
of Ukraine in 1918-1920.
Key words: foreign policy, strategic course, governmental representatives,
political parties.
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ІННОВАЦІЙНІ СТРАТАГЕМИ ЕЛІТИ ДАВНЬОГО СВІТУ:
МИР – ВІЙНА – ТОРГІВЛЯ
У статті аналізуються витоки інноваційних стратегій та їх вплив на
економічні та політичні відносини. Оскільки торгівля з давніх-давен відігравала
важливу роль в економічному розвитку держав, то основна увага дослідження
спрямована в парадигмі римського історика Флора з його максимою «Якщо
перервано торгові стосунки, то порушено союз людського роду».
Концептуалізується вагомість для творення держав ряду факторів зовнішньої
торгівлі: 1) формування стійких торгових шляхів, 2) наявність товарів
і джерел сировини; 3) інноваційні механізми й інструменти, за допомогою яких
ця торгівля здійснювалася; 4) сплески «пасіонарності» торгівлі. Таким чином,
значний відсоток всієї міжнародної торгівлі протягом декількох тисячоліть
був зосереджений у Середземномор’ї, де ще в античності склалося торгова
співдружність. Лише з початком епохи Великих географічних відкриттів
традиційні схеми торгових шляхів почали змінюватися. Як сухопутні, так і
морські торговельні маршрути з кін. XV – поч. XVI ст. стали охоплювати
Південну Африку, обидві Америки, Ост-Індію, Китай і Японію. Із відкриттям
морського шляху до Індії товари перевозилися на кораблях. У той же час
сухопутні торгові шляхи з Європи в Азію продовжували активно

використовуватися. У XVI–XVIII ст. діяло і кілька налагоджених торгівельних
маршрутів між Індією і Оттоманською імперією.
Ключові слова: еліта, політика, дипломатична стратегія, політичне
лідерство, давній світ, торгівля.
Дипломатичні стратегії, вплив еліт як міжнародно-політичний феномен
потребує постійного наукового осмислення, ідейно-теоретичної верифікації,
світоглядної праксеологізації та моделі взаємовідносин у традиційні тріаді
механізму впливу: «(1) співпраця – (2) нейтралітет – (3) конфронтація» та
динамічному контексті міжнародного життя. Необхідно зауважити, що
традиційні основні моделі елітної поведінки та дипломатії склалися на
давньому Сході, в класичній Антиці, – зокрема: китайська, перська, індійська,
еллінська, шумерська та ін., – як правило, базувалися на тріадах стійких понять
тамтешнього внутрішньополітичного та міжнародного політичного життя.
Найчастіше й досі вживаними є тріади (1) мир – війна – торгівля; (2) право –
звичай – закон; (3) перемовини – договір – компроміс; (4) сила – мораль –
істина; (5) влада – довіра – віра; (6) політика – маневр – діалог; (7) потреба –
мета – ефект і т. ін.
При цьому ми розуміємо, що будь-який рівень чи тип тріадного мислення
характеризується ситуативною конфліктністю. Це, безумовно, стосується й
досліджуваного нами стратегемо-дипломатичного концепту еліти.
У цьому ж контексті український дослідник І. М. Варзар, аналізуючи
основні традиції дипломатії класичної Антики, виділяє такі моделі: китайську,
перську, індійську, еллінську, шумерську та ін. В його висновках «стратегема»
переважає «стратегему» [2, с. 29–41]. В іншій роботі І. М. Варзар виділяє кілька
політико-стратегемних
тріад
–
стійких
понять
тамтешнього
внутрішньополітичного та міжнародного політичного життя: (1) мир – війна –
торгівля; (2) право – звичай – закон; (3) перемовини – договір – компроміс;
(4) сила – мораль – істина; (5) влада – довіра – віра; (6) політика – маневр –
діалог; (7) потреба – інтерес – мета і т. п. Як видно, тут вже йдеться про певну
діалектичну рівновагу між нашими операційними поняттями.
Платон (427–347 рр. до н. е.) в діалогах «Держава» і «Закони» створив
вчення про ідеальний державний устрій, виходячи зі своєї філософської
концепції, яка вічним, незмінним визнає світ ідей. Платон ідеальну державу
бачить якраз і назавжди дану ідею справедливості. Соціальна структура
ідеального суспільства за Платоном повинна витікати з природи людської душі.
У розумному стані душі перебуває й правитель (філософів), шалений стан
характеризує воїнів і спокійному стан необхідний землеробам і ремісникам.
Очевидно, кожен стан має строго певні функції. Філософи і воїни керують
державою і охороняють його. Для згуртування цих вищих станів
встановлюється спільність майна і побуту. Грошей, власності у філософів
і воїнів немає, а все необхідне вони отримують від ремісників і землевласників,
суспільна функція яких полягає в забезпеченні середнього достатку всіх членів
суспільства. Держава при цьому обмежує найбільш активних, щоб вони
не виділялися своїм багатством над іншими. Самовільний перехід з одного

стану в інший вважається злочином. «Займатися своєю справою і не втручатися
в чужі – це і є справедливість».
У трактаті «Держава» Платон формує філософію вибраних. У своїй теорії
еліти Платон уперше провів типологію політичного лідерства, порівнявши
політика зі звіром. На його думку, політики («царі» та «жерці») «походять
на левів, деякі – на кентаврів і на інші подібні створення, більшість же – на
сатирів і на подібні з ними істоти, слабкі і мінливі: вони швидко змінюють свій
вигляд і свої властивості на інші (Політик, 291а–b). Потім цю формулу
повторять і зроблять класичною Н. Макіавеллі (Макіавеллі Нікколо, 1998) і
В. Парето. Перший, зокрема, буде стверджувати, що з усіх звірів нехай государ
уподібниться двом: леву і лисиці. Лев боїться капканів, а лисиця – вовків, отже,
треба бути подібним лисиці, щоб уміти обійти капкани, і леву, щоб відлякати
вовків. В. Парето буде говорити про те, що для елітарної політичної свідомості
характерні два типи мислення – консервативне і реформаторське,
які відповідають існуючим головним типам еліт: (1) «леви» – для їх свідомості
характерний консерватизм, грубі силові методи правління; «лисиці» – майстри
обману і політичних комбінацій (Vilfredo Pareto, 1961). Стабільність політичної
системи досягається переважно при правлінні еліти «левів». Навпаки, нестійка
система вимагає прагматично мислячих енергійних діячів, новаторів,
комбінаторів – «лисиць». Постійна зміна еліт – результат того, що кожен тип
має певні переваги, які, однак, з часом втрачають міру і перестають відповідати
потребам управління суспільством. Тому збереження рівноваги соціальної та
політичної системи вимагає постійної заміни однієї еліти іншою.
Головна формула платонівської політичної елітології була сформульована
у діалозі «Політик»: «ніколи більшість, хто б вони не були, не зможе, опанувати
<спеціальним> знанням, розумно керувати державою; єдино правильне
державний устрій слід шукати в меншості – серед небагатьох або у одного»
(287 до н. е.). Ця формулу теоретики еліт пізніше використають в якості
аксіоми.
Практичне втілення модельованих Платоном елітарних здібностей до
концептуалізації проявилися у його учня Аристотеля. А лідерські якості – в
учня Аристотеля – Олександра Македонського. Елітизм останнього був
породжений новою мірою і впливом кініків. Це помітно в його прагненні
очистити всю землю від диких народів і перетворити на Елладу весь світ.
За свідченням Плутарха (Плутарх, 1994), цар часто повторював: «Якби я не був
Олександром, я був би Діогеном». Саме Діоген Кінік проголосив себе
космополітом, тобто «громадянином світу» (Діоген Лаертський. VI. 63).
Тут проявляється парадоксальність античної етнофілософії і протистояння двох
ідей: (1) про ідейну рівність людей; (2) про їх природну нерівність. Обидві ідеї
лежать у площині співвідношення різних культурних рівнів – еллінів (рівних по
культурі) і варварів (неосвічених і тому нижчих в ієрархії). Ідея елітоциду
(тобто знищення еліти) була розвинена Платоном в його діалозі «Тімей»
у знаменитій легенді про Атлантиду. Тут розгорнуто теорію культурного
занепаду внаслідок елітоціду. Так пояснюються численні історичні події:
зростаюча роль міста у прогресі і регрес цивілізації; вплив природного та

ресурсного фактора люди періодично гинуть від страшних катастроф, перш за
все, потопів).
Із наведених текстів ми можемо зробити кілька елітологічних
спостережень: 1) з концепції «елітоциду» випливає платонівська елітаристська
теорія походження держави і права; 2) держава і право виникають у містах,
коли в них з’являється еліта, (тобто ті «деякі», які «мають ресурси
для дозвілля»); 3) маси цілком можуть жити без законів і держави
(тобто без еліти), але це стан дикості; 4) право і держава є необхідними для
еліти як засіб контролю громадського життям; 5) міфологія, філософія,
історична наука розвиваються завдяки еліті як духовний продукт її суспільної
діяльності; 6) у теоретичній типології форм держави досить чітко
простежується принцип «низхідної ієрархії» блага; 7) негативні форми держави
(тимократія, олігархія, демократія, тиранія) в порівнянні з ідеальною державою,
представляють собою послідовне погіршення ідеальної форми; 8) описуючи ці
системи, Платон дає характеристику панівній «правлячій еліти» (Держава,
550А – 567в); 9) Платон був одним із перших, хто виділив тріаду управління (1)
«матерія – (2) інформація (кількість і якість) – (3) міра (езотеричність, елітарна
таємниця управління процесами)» як таку, що існує в нерозривній єдності у
Всесвіті; 10) Платон стверджує, що всяка «річ» – матерія, перетворена в міру
визначеним чином, тобто за задумом Логоса (Творця). Багато що з цього
Платон запозичив у піфагорійців (до поч. IV cт. до н.е.): розуміння організації;
ієрархії; гармонії як вищого закону Всесвіту. Піфагорійці в свою чергу знання
Єгипту і Вавилону трансформували в числа і гармонію. У латинських і
середньовічних текстах для позначення цієї традиції вживається термін
«harmonia (musica) – coeli (mundi)» («гармонія (музика) – небо (світ)»). Завдяки
включенню гармонії сфер у систему Птоломея – ідея музики сфер була
концептуалізована в астрології, кабалі, парамасонських вченнях.
Перші згадки про великі торгові експедиції відносяться до XXVI ст. до
н. е. Уже за фараонів VI династії Пе – пі (Піопі) I і Пені II з Єгипту
відправлялися торгові експедиції в країну Пунт для отримання звідти рідкісних
рослин, слонової кістки, чорних рабів і інших товарів. Втім, відомо, що фараон
V династії Сахура ще до цього встановив ділові контакти з Еблою. Перше
торгове плавання по Середземному морю, згідно єгипетським анналів,
здійснилося в Єгипті при фараоні Снофру на поч. XXVII ст. до н. е. Тоді з міста
Бібл прийшло «сорок суден, що доставили (кожне) по сотні ліктів кедрового
лісу». Якщо торговельні відносини Єгипту з Сирією і Ліваном були, без
сумніву, двосторонніми, то щодо країни Пунт ми не можемо цього
стверджувати. В єгипетських написах у таких словах описуються багатства
землеробської країни Джаха, розташованої в долині річки Оронта: «Сади
сповнені плодоми. Вино в давильнях тече, як потоки води. Хліба на терасах в
такому остатку, що його більше, ніж піску». Вже в далекій давнині в Сирії і в
Фінікії з’являються різні ремесла. У горах Лівану була хороша залізна руда.
Видобуток і обробка її не уявляють великих технічних труднощів. Особливо
високого розквіту досягло в Фінікії ткацька справа. Фінікійці славилися своїм
умінням фарбувати тканини. Широкою популярністю користувалися яскраво

червона та темнофіолетова пурпурна фарби, що виготовлялися фінікійцями з
місцевих приморських молюсків, раковини яких знайдені у величезній
кількості на фінікійському узбережжі.
Розвивалася торгівля. Зокрема червоним пурпуром. Виготовлення
вовняних тканин, пофарбованих у пурпур, згадується вже в написах з РасШамра, що відносяться до XIV ст. до н. е. Високого розквіту досягло в Фінікії
виготовлення скла, проте ця техніка була фінікійцями запозичена у єгиптян і
частково у ассірійців. Велика кількість прекрасного стройового і щоглового
лісу, головним чином у горах Лівану, сприяло значному розвитку
деревообробного виробництва і кораблебудування. Фінікійці вважалися
у давнину кращими кораблебудівниками. Ще в епоху Стародавнього Царства
єгиптяни називали один з типів корабля «Біблським кораблем» [13].
Цілком можливо, що саме племінне назва «фінікійці» походить від
єгипетського слова «Фенех», що означає «кораблебудівник». Навіть грецький
історик Геродот, що жив в V ст. до н. е., пише, що серед кораблів всього
перського флоту «найкращим ходом відрізнялися кораблі, поставлені
фінікіянами». Найдавнішим типом фінікійського корабля був важкий, але дуже
пристосований для мореплавання корабель, що йшов головним чином під
вітрилами і призначений для перевезень значних вантажів.
Торгівля Фінікії і Сирії досягла високого розвитку, [14] що пояснюється
порівняно високою продуктивністю сільського господарства, успіхами ремесла
і сприятливими географічними умовами. Фінські міста перебували в центрі
схрещення найважливіших торгових шляхів, що сполучали країни Передньої
Азії з басейном Егейського моря, з Африкою і Аравією. Ця торгівля йшла
по сухопутних дорогах і морськими шляхами. Каравани торговців рухалися
з Малої Азії, з Месопотамії, з Аравії, від Червоного моря і з Єгипту, досягаючи
міст фінікійського узбережжя. Поряд зі звичайним в’ючних транспортом
існував і колісний, на що вказують присвятні моделі двоколісних колісниць.
Уже стародавні написи, знайдені в Рас-Шамра і наступні до III тис. до н. е.,
яскраво характеризують торговельну діяльність жителів держави Угаріт.
Можна припускати, що ця сухопутна торгівля охоплювала великі території від
північного узбережжя Сирії до затоки Акаба на берегах Червоного моря,
включаючи тим самим весь Ханаан.
Але особливо високого розквіту досягла в Фінікії морська торгівля. Уже
в IV тис. до н. е. в епоху Стародавнього Царства єгиптяни вивозять з Фінікії
багато товарів, серед яких слід відзначити оливкова олія і дерево. Предметами
фінікійського вивезення були поряд з цим вино, кедрова олія, худобу, зерно,
косметичні та медичні засоби. Абсолютно виняткове значення в фінікійської
торгівлі і у всій фінікійської економіці займав ліс. Гірські ланцюги Лівану і
Антилівану, розташовані в безпосередній близькості від торгових фінських
міст, а також прилеглі до Фінікії гірські області Малої Азії, Закавказзя,
Північної і Середньої Сирії і Палестини були покриті в давнину значними
лісовими
масивами
кедру,
кілікійоки
та
приморської
сосни,
які використовувалися фінікійцями в суднобудівництві та торгівлі стройовим і
щогловим матеріалом з Єгиптом і Месопотамією. Хірам I, цар Тиру, посилав

кедри царю Ізраїльсько-Іудейського царства Соломону для побудови
єрусалимського храму. У VIII ст. до н. е. фінікійці поставляли ліс в Ассирію
царю Саргону II для побудови його палацу. Фінікія навіть сплачувала
ассирійським царям данину кедрами.
Особливе значення мала торгівля фінських міст з Єгиптом. Центром цієї
торгівлі було древнє фінікійське місто Бібл, назва якого зустрічається
в єгипетських написах часу Стародавнього Царства. Розкопки в Біблі виявили
безліч єгипетських предметів різних часів, висхідних до архаїчної епохи, що
вказує на стародавність і міцність торгових зв’язків Бібла з Єгиптом.
У період Середнього Царства торгівля Єгипту з Фінікією була особливо
жвавою. Доказом може слугувати «Розповідь Синухета», де йдеться про те, що
в Сирії можна було чути єгипетську мову торгових людей і дипломатів. Сирія
та Фінікія вже з III тис. до н. е. були досить тісно пов’язані з цілою низкою
сусідніх країн, зокрема з Месопотамією і з Малою Азією. Саргон, цар Аккаду
завоював країну Марі і країну Ярімут. Цілком можливо, що назва Ярімут
відповідає древньому назвою Риміт, що означає одну з областей Північної
Сирії. Проникнення Саргона в Сирію в значній мірі пояснюється необхідністю
зміцнення торговельних зв’язків між Аккадом і Сирією, звідки народи Дворіччя
отримували необхідне їм дерево. Саргон у даному випадку прагнув до
захоплення важливих торговельних шляхів і міст, що стоять на березі
Середземного моря.
Поступово з’являються торгові стратегії. Про інноваційні торгові
стратагеми свідчить легенда про те, як фінікійська принцеса Елісс торгувалася з
одним із місцевих вождів за право оренди земель. Але вождь погодився надати
фінікійцям лише ділянку, яка могла бути покрита шкірою бика – не більше.
Тоді хитромудра фінікійка розрізала шкіру на вузькі смужки, яких вистачило
оточити пагорб, названий Бірс, що став згодом карфагенським акрополем.
Таким чином Елісс придбала територію, причому не силою, а розумовою
стратагемою. Незабаром тут виросло місто, і до нього стали стікатися місцеві
жителі: вони продавали прибульцям продовольство та товари. Місто в 825 р.
до н. е. було названо Карфагеном. Карфагенянин Гімількон, минувши Стовпи
Мелькарта, досягає «Країни олова» (Британії), тобто півострова Корнуелл.
За словами Плінія Старшого, Гімількон «досліджував зовнішні кордони
Європи» і, може бути, знайшов не тільки Країну олова, але і Країну бурштину.
Необхідність такого подорожі була викликана намірами греків перекрили
маршрути надходження олова – стародавні торгові шляхи, прокладені по
території Франції.
Ця торгівля була пов’язана з інноваційними формами організації торгівлі –
монополією. Дослідник Москалевич Г. Н. [7] свідчить, що аналіз джерел
засвідчує давнє знайомство цивілізації з монополією. У стародавньому світі
була поширена монополія на ресурси і виробленя на їх основі товарів. Зокрема,
монополію хетів складало залізо (2000 р. до н. е.) і еліта хатських
(протохетських) міст-держав і згодом хетські царі ретельно оберігали цю
монополію. У той час в Європі, Близькому і Середньому Сході монополію на
виробництво заліза утримували племена північно-східної Малої Азії. Зовнішня

торгівля (переважно сировиною) завжди була монополією царів і номової знаті
(ном – край, регіон, область).
Ряд товарів у зовнішній торгівлі, зокрема тканини в Стародавньому
Єгипті 2000 р. до н. е. також стали предметом монополії. Фараон і жерці були
господарями найбільших мануфактур, і лише вони могли продавати тканини за
кордон. Право торгувати лляними тканинами у середині держави належало
господарям приватних майстерень і купцям. Значного розвитку досягла
торгівля у Вавилоні. У кодексі законів царя Хаммурапі серед предметів торгівлі
перераховуються: хліб, шерсть, масло, фініки, раби, металеві вироби, тканини.
Хоча зовнішня (оптова) торгівля складала монополію держави, проте силами
багатих купців (дамкарами). У 2000 р. до н. е. в Стародавньому Єгипті
сформувалася природна монополія на пшеницю, значні урожаї якої отримували
завдяки природним умовам в долині Нілу. Ця місцевість придбала легендарну
популярність в якості зернової житниці Північної Африки і для всього
Середземномор’я (Ойкумени). Саме Ойкумена і стала базою товарного
виробництва пшениці, потрібною для всіх міських жителів грецьких містдержав, де земля була досить кам’янистою. Відмінною рисою господарства
східного типу, в якому фараони, громадська еліта (номархи) займали панівне
економічне становище, була державна власність на землю та іригаційні
споруди. У царських, храмових і приватних господарствах працювали раби
і залежні общинники. У період голоду храми відкривали для хліборобів свої
зерносховища, а общинники за це повинні були працювати на «полях бога».
Із виділених у номах «царських земель» урожай відправлявся в Олександрію,
а на місці залишалося зерно прожиткового мінімуму. Також розвивалося
виробництво, по всій країні були розміщені майстерні, що належали
«царським монополіям», працівники яких законодавчо закріплювалися за
номом і не мали права йти з нього. Монопольні стратегії особливого розвитку
отримали в період еллінізму, зокрема в єгипетській державі Птоломеїв, де царі
володіли
монополією
на
землю,
торгівлю,
сировину;
ремесла
(зокрема на виробництво і продаж предметів ткацтва, розведення бджіл для
отримання меду). Птоломеї володіли монополією на морську торгівлю до часів
римського завоювання Єгипту. Контролюючи важливі морські і сухопутні
шляхи, Єгипет ввозив усе необхідне: дерево, метали (центром видобутку міді
був Кіпр, що належав Птолемеям), коней, найкращі сорти вин, мармур,
прянощі. Єгипетські купці, які виступали в якості агентів центральної влади,
вивозили зерно, олію, тканини, пахощі, слонову кістку з Африки. Монополія
зовнішньої торгівлі приносила царській скарбниці величезні доходи.
Розширення державного господарства супроводжувалося роздачею земель
сановникам. З’явилися господарства вельмож. Їх землі обробляли «робочі
загони», яким виділяли тяглову худобу, насіння для посіву. У формі державної
монополії також було організовано процес позики. Держані інститути позики в
Єгипті елліністичного періоду існували у всіх адміністративних центрах країни.
Уся мережа закладів користувалася монопольним правом ведення всіх
фінансових операцій: фіскальні функції, купівля, продаж і розмін монет,
іпотечні та ломбардні операції, облік зобов’язань по термінам повернення

коштів, прийом вкладів, поради зі складання актів, управління маєтками,
перекази.
У Стародавній Індії (300 р. до н. е.) також існували монополії на торгівлю
деякими товарами: продуктами гірських розробок, сіллю, спиртними напоями,
володіння і торгівля слонами. Держава отримувала чималі доходи від торгівлі
з країнами Південно-Східної Азії, Аравією, Іраном і тому сприяла підтриманню
порядку на ринках, контролю дотримання торгівельних угод, прокладанню
доріг. Спеціальні чиновники стежили за відповідністю мір і ваг, якістю
продуктів. Торгівлею займався і сам цар. Його товарами і від його імені
торгували спеціальні царські службовці. У Законах Ману Давньої Індії серед
приписів щодо покарання за порушення монопольного права царської особи
значаться покарання у формі конфіскації майна купця, грошових штрафів.
Отже, в античні часи люди були добре знайомі з монополією і розуміли її
переваги. Слово «монополія» має грецьке походження, що в перекладі означає
«продаю один». Першим у давньогрецькій літературі про монополію писав
давньогрецький філософ Аристотель, який жив у IV ст. до н. е. Аристотель
називав монополію складовою господарської політики, «мистецтвом наживати
майно» розумного громадянина та правителів. У його творі «Політика»
розповідається про сицилійського торговця залізом, якому монополія
допомогла нажити статки: «в Сицилії хтось скупив на видані йому в ріст гроші
все залізо з майстерень, а потім, коли прибули торговці з гаваней, став
продавати залізо як монополіст, з невеликою надбавкою на його звичайну ціну.
І на п’ятдесят талантів він заробив сто» [1]. І ця ситуація не була винятком для
господарств античного світу. У цьому ж творі (1, с. 375–644) Аристотель,
розповідає анекдот про Фалеса, який передбачивши багатий урожай маслин,
заздалегідь найняв усіх робітників і потім із великим баришем переуступив їх
іншим господарям. Аристотель зазначає, що такий спекулятивний прийом
використовують навіть деякі грецькі держави, коли мають потребу в грошах
[1]. Страбон [12] у своїй «Географії» уже в більш загальному сенсі говорить про
торгові монополії Олександрії, де діяльність цариці Клеопатри базувалася саме
на охороні єгипетської хлібної монополії.
За свідченням римського мислителя Плінія [11], коли уряд був
стурбований високим рівнем монополії в торгівлі, то вживав заходи з
обмеження цієї діяльності, встановлюючи граничні ціни на ресурси та товари,
зокрема гірських копалин. Виникала практика в заохоченні монополії власних
виробників товарів і захопленні чужих монополій. Поряд із приватними
особами монополією на окремі товари як засіб підвищення свого добробуту
користувалися цілі держави, а також колективи торговців. Вони укладали, за
висловом С. О. Загорського, «спекулятивні угоди, які мали тимчасовий
характер, створювані в кожному окремому випадку для прибуткового
підвищення або зниження ціни шляхом закупівлі або розпродажі значної
кількості тих чи інших продуктів» [3, с. 19–20]. Зокрема, Октавіан відібрав у
Клеопатри хлібну торгівлю і зробив її досягненням Риму. Значні кошти
отримував Рим від діяльності лихварів (fenerator) і торговців грошима
(argentarius).

У еліти імперії Хань також була схильність до обмежень у
господарському житті країни на свою користь – існувала державна монополія
на сіль, залізо та виготовлення монет; на виробництво і збут вин. Переваги від
винної монополії посилювалися звичаєм і віруванням у необхідності вина для
вшанування предків. Показово, що заколотники в імператорському Китаї,
прагнучи знищити існуючі державні структури, призначали власних
«старійшин, переписувачів жертовного вина» [3, с. 330]. Пізніше було
дозволено приватне винокуріння, яке, однак, обкладалося значними податком.
Про ті часи в творі «Суперечці про управління солі і заліза» Янь Ті Луня
говориться наступним чином: «У даний час, при існуванні управління солі і
заліза, монополія на вино і ринкове вирівнювання цін в областях і князівствах
виникло змагання з народом за отримання прибутків, яке послаблює природну
простоту і заохочує схильність до егоїзму і жадібності .... Просимо про те, щоб
управління солі і заліза, монополія вина і система ринкового вирівнювання цін
були скасовані і цим було б надано заохочення основному заняттю, а
землеробська праця б отримала вигоду» [3, с. 317–319]. Концепцією урядового
регламентування діяльності купців і ремісників стала гранична норма
землеволодіння в рамках якої доходи держави зростали, але населення
скаржилося на високі ціни і погану якість товарів. Царювання У Ді пов’язується
з періодом найвищої могутності Хань, коли виникає трансконтинентальна
торгівля завдяки Великому шовковому шляху. У 133 р. до н. е. відбувається
відкриття нового світу на Заході (Середня Азія, Індія, Парфія). Виникає нове
завдання зовнішньої політики Китаю – захоплення контролю над
торговельними шляхами, які з’єднують Схід і Захід (Великий шовковий шлях).
Самою західною країною, яку відвідали китайці, стала Парфія, а пізніше – Рим.
У 138–111 рр. до н. е. відбувається захоплення в’єтських держав. Відкриття
морського шляху в Індію, Ланку. До сер. I ст. н. е. Хань стає найбільшою
державою у світі з населенням більше 50 млн. осіб (населення Землі –
250 млн.). Складно було вести експансію: через велику територію виникають
внутрішні проблеми. У I ст. н. е. було встановлено відносини з Японією, Явою.
Експорт шовку в Рим. У 32–102 рр. полководець Бань Ча з тисячею воїнів
повернув усі землі, загублені Хань в I ст. до н. е. У II ст. відбулося римське
посольство в Китай. Кінець зовнішньої експансії Хань. Китай добровільно
«закривається». Перемагає ідея обраності китайців, процвітає заложництво,
«підпорядкування варварів руками варварів», принизливі ритуали прийому
послів [3].
У пер. чверті I тис. до н. е. спостерігалося пожвавлення торговельних
зв’язків материкової Греції з Малою Азією, що супроводжувалося зростанням
добробуту іонійських приморських міст. Цю пасіонарність аналітики
пов’язують з освоєнням найбагатших золотих родовищ в Лідії. Cаме тут були
виготовлені в VII cт. до н. е. перші монети (нині територія Турції) з електра –
природного сплаву золота та срібла. Ці монети (дебен) використовувалися в
торгівлі Єгипту з Сирією та Палестиною. Дебен – злиток срібла вагою 91 г, що
ділився на 10 дрібних одиниць. Для підтвердження встановленої ваги шматків
металу на них штампувався малюнок у формі печатки чи клейма. Таким чином

правитель гарантував точність ваги монети. Монети швидко поширювалися в
еллінському світі. На них часто було зображені емблеми місцевості
виготовлення. Лев – символ Карії в Малій Азії; ваза, каракатиця та черепаха –
островів Андроса, Кеоса та Егини. Жук був емблемою Афін. Такі монети були
знайдені в фундаменті храму богині Артеміди в Ефесі, побудованому в 560 р.
до н. е.
Для розвитку Вавилону в X–VIII ст. до н. е. велике значення мав торговий
шлях по пустелі через оазис Тейма в Єгипет і Південну Аравію. Ассирія
протягом практично всієї своєї історії намагалася контролювати ті торгові
шляхи, які йшли по р. Тигр або від р. Тигр на схід, північ і захід. Стратегічна
мета царів цієї країни полягала в тому, щоб взяти під свій контроль основні
джерела сировини, центри виробництва і торгові шляхи від Перської затоки
до Вірменського нагір’я і від Персії до Середземного моря і Малої Азії. Чи не
найдовшим з античних торгових шляхів був «залізний». Він мав кілька
напрямів: з Фінікії, Сирії або Месопотамії він вів у верхньо-фратську долину,
проходив через царство Каркемиш і Мелітене і союзні їм дрібні царства, а
потім розгалужувався: одна гілка вела через перевали гір на північний захід –
до срібних копалень і залізних рудників Тавриди; північне відгалуження цього
ж шляху – Південне Причорномор’я. У кін. VII ст. до н. е. виникли грецькі
торговельні колонії в Синопі та Трапезунді навколо яких пізніше утворилася
федерація Понт, очолювана Сінопою. Альянс включав ряд грецьких колоній –
портів. Інша гілка вела на північ – у долину р. Чорохі і далі в Колхіду
(нині Західна Грузія); третя – на північний схід, у долину р. Араке. Цим
дорогами доставлялися вантажі заліза, срібла, свинцю, міді та бронзи, слюди,
охри, напівдорогоцінного каміння і золота.
У перші ст. нашої ери в зв’язку з переселенням народів і падінням
Римської імперії міжнародна торгівля практично згасла. Однак, коли в VII–
VIII ст. завдяки посиленню могутності південно-італійських міст і
Константинополя Середземномор’я знову стало найбільшою торговельною
ареною. Старі торгові шляхи також не були забуті: зміцнився шлях, що існував
і раніше з міст Південної Італії (Амальфі, Салерно, Неаполь) у Сирію і Єгипет.
В Італії починався і торговий шлях до Константинополя, звідки потім товари
йшли на Далекий Схід через Персію. Відомо, що приблизно в цей же час
великим торговим пунктом був Цейлон, куди регулярно приходили кораблі з
Індії, Персії і навіть Ефіопії (Ефіопія також успішно торгувала з Індією і
Китаєм). Надзвичайний інтерес викликає опис шляхів єврейських купців
Абу-аль-Касима – арабського вченого, автора «Книги шляхів і держав» [4].
Абу-аль-Касим Убайдаллах ібн Абдаллах Ібн Хордадбех (бл. 820–бл. 890) був
знатним персом і займав посаду начальника пошт у північній частині Ірану.
Завдяки цьому він мав доступ до письмових джерел, у тому числі датованих
періодом правління перської династії Сасанідів. «ал-масалик ва-л-мамалик»
була закінчена, ймовірно, в 80-х рр. IX ст., проте щодо часу складання і
кількості редакцій досі немає єдиної думки. У «Книзі шляхів і країн» є дані про
східноєвропейські території, гідроніми, торгових шляхах. Абу-л-Касим писав,
що купці розмовляють арабською, перською, латинською, франкською,

іспанською та слов’янською мовами. Вони подорожують з Заходу на Схід
і зі Сходу на Захід морем і суходолом. Вони привозять із Заходу євнухів, дітейрабів, парчу, шкурки бобра, хутро куниці та інші хутра, а також зброю. Вони
сідають на свої судна у франкських портах і пливуть у Фарам. Там вони
перевантажують свої товари на верблюдів і їдуть у Кульзум. Там вони знову
сідають на судна і пливуть у Сінд. Торгові люди називають «владику Іраку
Кісрієм (арабський варіант іранського імені Хосров, яке носили царі династії
Сасанідів), це – шаханшах [перс, шахангіах – «цар царів»); владику Візантії –
Кайсаром (арабський варіант грец. (Цезар) – це Бас (арабський варіант грец.
(Василевс); владику тюрків, Тибету, хазар – Хакан (Каган (араб, хакан) – титул
верховних правителів тюркських каганатом, а потім більш дрібних об’єднань,
наприклад, володарів уйгурів, аварів, хазар; цим титулом називали себе в ряді
випадків правителі Київської Русі: владику ас-сакаліба) [4, c.16–17].
Дослідник Артур Кестлер [5] цитуючи мандрівника Ібн Хаукаля та Ібн
Фадлана зазначає, що область на північ від Кавказьких гір була надзвичайно
родюча. Однак головним джерелом доходу царської скарбниці була зовнішня
торгівля. Розміри торговельних караванів на шляхах між Середньою Азією та
Волзько-Уральським регіоном включали до 5 тис. людей і 3 тис. коней. Інший
важливий торговий шлях вів через Кавказ до Вірменії, Грузії, Персії і Візантії.
По третьому розгалуженому шляху йшли річкові каравани, що спускалися по
Волзі і спрямовувалися до східних берегів Хазарського моря і перевозили, в
основному, цінні хутра, які користувалися попитом у мусульманській
аристократії. Усі ці транзитні вантажі, включаючи рабів, хозарський правитель
обкладав десятипроцентним митом. Із огляду на данину від булгар, угорців,
буртасов та інших народів, легко уявити, як процвітала Хазарія; проте її
процвітання значною мірою залежало і від військової могутності. Проте
головна торгова діяльність хазар складалася в реекспорті товарів, що надходили
з інших країн.
Таким чином, значний відсоток всієї міжнародної торгівлі протягом
декількох тисячоліть був зосереджений у Середземномор’ї, де ще в античності
склалося торгова співдружність. Початок мусульманської експансії в VII ст. н. е.,
став переломним у розвитку міжнародної торгівлі не тільки в цьому регіоні. У
Північній Європі, не порушеної вторгненням іншої цивілізації, в VII–VIII ст. н. е.
існувало два великих торговельних шляхи. Один із них починався у Новгороді,
проходив по річках Вохов та Дніпро, перетинав Чорне море і закінчувався у
Константинополі (згодом він отримав назву «шлях із варяг у греки»). Інший
шлях проходив по річках Сясь, Молога і Волга, перетинав Каспійське море і
закінчувався на ринках Малої Азії.
Посилюється морська активність Китаю. Флотилія під керівництвом
Чжен Хе відвідала понад 56 країн і великих міст Південно-Східної Азії
і басейну Індійського океану. Китайські кораблі доходили до берегів Аравії та
Східної Африки. Перше плавання Чжен Хе відбулося в 1405–1407 рр. за
маршрутом Сучжоу – берега Тямпе – острів Ява – Північно-Західна Суматра –
Малаккська протока – острів Шрі-Ланка. Потім, обігнувши південний край
Індостану, флотилія рушила до торгових міст Малабарського узбережжя Індії

до найбільшого індійського порту – Калікута (Кожікоде). Приблизно такими ж
були маршрути другого (1407–1409) і третього (1409–1411) походів. Четверта
(1413–415), п’ята (1417–1419), шоста (1421–1422) і сьома (1431–1433)
експедиції доходили до Ормуза і африканського берега в районі сучасного
Сомалі, заходили в Червоне море. Мореплавці вели докладні і точні записи
побаченого, складали карти. Чжен Хе мав для зарубіжних країн послання
імператора і заохочував прибуття в Китай іноземних посольств, вів торговлю.
Експедіціі Чжен Хе сприяли культурному обміну африканських і азійськи країн
із Китаєм і встановлював торгівельні відносин між ними [5].
Важливе значення мав шлях із фландрських міст (Гент, Брюгге, Іпр,
Аррас) і Відня в Новгород і Київ. У Києві починався і важливий торговий шлях
до Сирії (через Синоп або Трапезунд), який потім розгалужувався: одна гілка
йшла на північ через Тифліс до Каспійського моря, друга – на південь до Персії
через вірменські міста і Табріз. Описані вище торговельні шляхи залишалися
незмінними протягом тисячоліть. Створювалися і зникали держави,
змінювалася політична карта світу, проте торгові шляхи працювали. Лише з
початком епохи Великих географічних відкриттів традиційні схеми торгових
шляхів почали змінюватися. Як сухопутні, так і морські торговельні маршрути
з кін. XV – поч. XVI ст. стали охоплювати Південну Африку, обидві Америки,
Ост-Індію, Китай і Японію. Із відкриттям морського шляху до Індії товари
перевозилися на кораблях. У той же час сухопутні торгові шляхи з Європи в
Азію продовжували активно використовуватися. У XVI–XVIII ст. діяло і кілька
налагоджених торгівельних маршрутів між Індією і Оттоманською імперією.
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INNOVATIVE STRATAGEMS OF ELITE OF THE ANCIENT WORLD:
PEACE - WAR – TRADE
In article, sources of innovative strategy and their influence on the economic
and political relations are analyzed. As a trade for a long time played a major role in
economic development of the states, the main attention of research is directed in a
paradigm of the Roman historian Flora with his maxim «If trade relations are broken
offs, it is excited the union of the human race». The importance for creation
of the states of a number of factors of foreign trade is conceptualized: 1) formation
of steady trade ways, 2) existence of goods and sources of raw materials;
3) innovative mechanisms and tools by means of which this trade was carried out;
4) splashes in «passionarity» of trade. Thus, the considerable percent
of all international trade within several millennia has been concentrated
in the Mediterranean where in antiquity ariced a trade commonwealth. Only from the

beginning of an era of Great geographical discoveries, traditional schemes of trade
ways have begun to change. Both overland, and sea trade routes since the end
of the XV – beginning of the XVI century began covering South Africa, both America,
the East Indies, China and Japan. With opening of a seaway to India goods
were shipped. At the same time overland trade ways from Europe to Asia continued
to be used actively. In the XVI–XVIII centuries also several adjusted trade routes
between India and Ottoman Empire worked.
Key words: elite, policy, diplomatic strategy, political leadership, ancient
world, trade.
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КОНЦЕПЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРИЧНІЙ
РЕТРОСПЕКТИВІ
У статті в історичній ретроспективі досліджено теоретичні
й прикладні аспекти концепції глобальної освіти. На основі аналітичного
й емпіричного матеріалу обґрунтовано необхідність в умовах глобальної
економіки та міжнародної комунікації транснаціонального навчання
і перетворення провідних університетів світу на міжнародні науково-освітні
комплекси. Здійснено ідентифікацію нових освітніх стратегій ООН,
ЮНЕСКО, а також інноваційних форм і методів інтеграції країн ЄС
у міжнародний освітній простір, зокрема акредитованих і валідованих
програм, франчайзингових програм, програм подвійних і спільних дипломів
із застосуванням електронного навчання та дистанційних технологій.
Застосування методів структурно-системного аналізу дало можливість
визначити основні канали міжнародного обміну освітніми послугами, серед
яких важливо виділити транскордонну поставку, споживання за кордоном,
комерційну присутність і надання послуги фізичною особою. Проаналізовано
основні механізми, ефективність та якість надання міжнародних освітніх
послуг.
Ключові слова: асоційовані школи, Європейський освітній простір,
інноваційні освітні стратегії, концепція глобальної освіти, міжнародні освітні
послуги, транснаціональне навчання, ЮНЕСКО.
Постановка проблеми. Одним із варіантів відповіді на глобальні
соціальні виклики сучасності є концепція глобальної освіти, яка була науково
обґрунтована у 70-ті рр. ХХ ст. американським вченим Р. Хенві, у подальшому
конкретизована у документах наднаціональних організацій (ООН, ЮНЕСКО,
ЄС та ін.) і адаптована у практиці міжнародних освітніх установ. Під егідою

ЮНЕСКО були утворені інноваційні школи, що отримали статус Асоційованих
шкіл ЮНЕСКО, мережа системи яких об’єднує нині приблизно 8500 шкіл та ін.
учбових закладів у 178 країнах світу. Асоційовані школи ЮНЕСКО найбільш
повно реалізують світоглядні позиції наднаціональних організацій ООН і ЄС,
охоплюючи чотири пріоритетні напрями: права людини, екологічна освіта,
збереження культурної спадщини та дисемінація діяльності ООН.
Формулювання мети статті. Незважаючи на зростаючу кількість
наукових публікацій, окремі історико-теоретичні та практичні аспекти
концепції глобальної освіти є недостатньо дослідженими. Поглибленого аналізу
потребує, насамперед, подальша її конкретизація та розвиток у міжнародних
документах. Принципово важливою є також проблема реалізації даної
концепції у практичній діяльності таких наднаціональних організацій як ООН,
ЮНЕСКО, ЄС. Це зумовлює актуальність і наукову значимість обраної теми,
метою якої є наукове дослідження в історичній ретроспективі теоретичних
і прикладних аспектів концепції глобальної освіти.
Виклад основного матеріалу. Як міжнародна спеціалізована Організація
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) була створена
у 1945 р. і об’єднує нині 195 постійних і 9 асоційованих країн-членів. Перед
собою вона ставить завдання сприяти зміцненню миру й безпеки шляхом
розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки й культури в
інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності, прав
людини і основних свобод, проголошених у Статуті ООН для всіх народів без
розрізнення раси, статі, мови чи релігії. Цей політичний імператив був
закріплений і розширений у Декларації принципів міжнародного культурного
співробітництва ЮНЕСКО [6].
Наступним історичним кроком у розвитку міжнародної складової
програмних документів ЮНЕСКО слід вважати Рекомендацію про виховання у
дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та поваги прав
людини і основних свобод (1974 р.), що вводить у науковий обіг нове поняття
«міжнародне виховання», у якому поєднуються терміни – міжнародне
взаєморозуміння, співробітництво і мир між народами та державами, що мають
різні соціально-економічні й політичні системи.
Разом із іншими партнерами ЮНЕСКО очолила наймасштабнішу
кампанію з досягнення загальної і високоякісної початкової освіти до 2020 р. на
основі «Рамок дій», прийнятих 181 країною у 2000 р. на Всесвітньому форумі з
освіти у Дакарі (Сенегал). У вересні 2000 р. ця ціль була підтверджена
світовими лідерами в Декларації тисячоліття. Форум здійснив найбільш точний
за всю історію статистичний аналіз освіти, який охопив дворічний період
«Оцінки загальної освіти» і 6 регіональних конференцій високого рівня 1999–
2000 рр.
Середньострокова стратегія 2014–2021 рр. відводить ЮНЕСКО роль
лідера у визначенні Цілей стійкого розвитку, що прийдуть на зміну Цілям
розвитку тисячоліття, у таких галузях як освіта, наука, культура і комунікація.
Безграмотними залишаються у світі 781 млн. дорослих, половина з яких
проживає на Африканському континенті. Не вміють читати й писати 126 млн.

дітей, 60 % з них – це дівчатка. Тому закономірним є визначення двох
глобальних пріоритетів – Африка і гендерна рівність [6, с.12–15].
Бюджет ЮНЕСКО 2014–2017 рр. у сумі 653 млн дол. був скорочений на
146 млн. дол. [6, с.21–25]. В умовах бюджетного дефіциту активізувалося
співробітництво ЮНЕСКО з міжнародними фінансовими установами,
приватним сектором, країнами-донорами. Набувають особливого значення такі
форми партнерства як галузева співпраця, використання міжнародних мереж і
засобів масової інформації, співробітництво з міжнародними міжурядовими та
міжнародними неурядовими організаціями, у тому числі у рамках співпраці
Південь-Південь та трикутникового співробітництва ІБСА (Індія, Бразилія,
Південна Африка).
Партнерські відносини між ЮНЕСКО і Світовим банком знайшли своє
відображення у стратегії на період до 2020 р. «Якісна освіта для всіх». Значні
інвестиції (750 млн. дол.) у здійснення проекту забезпечує СБ. У центрі уваги
стратегії знаходяться країни Африки на південь від Сахари [4, c. 158–170].
Крім традиційних міжнародних систем оцінювання процесу навчання,
таких як Міжнародна програма оцінки освітніх досягнень учнів (PISA) і
дослідження «Міжнародні тенденції у розвитку математики та природничих
наук» (TIMSS), ЮНЕСКО активно використовує у своїй роботі інноваційні
механізми – міжнародний інструментарій BOOST, за допомогою якого
здійснюється контроль за використанням бюджетних коштів у сфері освіти, а
також комплекс програм системних оцінок і аналізу опорних показників у
галузі освіти (SABER): «Політика по відношенню до вчителів», «Оцінка
освітніх досягнень учнів», «Розвиток дітей у ранньому віці» і «Розвиток
трудових ресурсів».
До новітніх інструментів, що користуються попитом у країнах, які у сфері
освіти значно відстають, належать стипендії для дівчат, програми умовних
грошових трансфертів, а також шкільні гранти. Названі ініціативи ЮНЕСКО та
СБ сприяють підвищенню відвідування шкіл дітьми із соціально
неблагополучних сімей і забезпечують широке охоплення дітей шкільною
освітою [6, c. 10].
Сектор вищої освіти ЮНЕСКО об’єднує 854 кафедри та 67 мереж
Організації, які працюють у 134 країнах над питаннями наукових досліджень,
підготовки кадрів і міжнародного співробітництва. У рамках сектору діють
також 6 спеціалізованих інститутів та 2 центри: [6, с. 12]. У сфері науки і
технології ЮНЕСКО займається розробкою етичних принципів, стандартів і
правових актів. Нею була прийнята у 1952 р. Всесвітня конвенція про авторське
право (переглянута у 1971 р.).
Проблемами регулювання інтелектуальної власності у міжнародному
аспекті в основному займаються створена у 1967 р. Всесвітня організація
інтелектуальної власності (ВОІВ) і заснована у 1994 р. Світова організація
торгівлі (СОТ).
Регулювання глобального ринку освітній послуг неможливе без
Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС). Торгівля послугами у
міжнародному масштабі не завжди передбачає перетин послугою національних

кордонів. ГАТС визначає чотири канали міжнародного обміну послугами:
транскордонну поставку, споживання за кордоном, комерційну присутність і
надання послуги фізичною особою. Згідно ГАТС торгівля освітніми послугами,
наприклад, може здійснюватися за допомогою таких чотирьох способів.
Перший передбачає транскордонну поставку освітніх послуг, коли споживачі
(студенти) залишаються у межах країни, а продаж послуги відбувається через
канали зв’язку – телефон, Інтернет (дистанційна освіта). Другий спосіб
допускає споживання послуги за кордоном у країні – експортері. Третій
вимагає комерційної присутності постачальника у країні, що споживає послугу,
через відкриття університету, філії, відділення, представництва. Четвертий
пов’язаний із наданням послуг фізичною особою (викладання англійської мови
носіями з Канади, США чи Великої Британії за межами своїх держав). ГАТС
доповнює ГАТТ у торгівлі послугами і тим самим разом з ТРІПС є необхідним
етапом на шляху уніфікації всієї системи багатостороннього регулювання
міжнародних соціально-економічних відносин [2, c. 120–122].
Показники грамотності дорослого населення – на рівні 100 % та середньої
тривалості навчання – не менше 15 років свідчать про високий освітній статус
населення
європейських
країн,
що
в
свою
чергу
визначає
конкурентоспроможність людських ресурсів. Практично кожна доросла людина
здобуває сучасну професійну освіту, кошти на отримання якої виділяє держава
та бізнес. Атмосфера соціальної конкуренції стимулює людей до навчання
упродовж усього життя (lifelong learning), професійної і географічної
мобільності, самореалізації як вищої суспільної цінності [3].
У числі своїх пріоритетів Європейський Союз висунув завдання
створення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) поряд з єдиним
освітнім простором (European research area – ERA). Практичне створення ERA
почалося з реалізації Шостої Рамкової програми 2002–2006 рр. Виходячи з
вимог якої, всі напрями досліджень були підпорядковані головному завданню
– об’єднання європейської науки, а методи виконання розроблені з метою
надання максимальної підтримки бізнесу, академічним колам, науководослідним інститутам, а також усунення перешкод, що обмежують
мобільність учених країн ЄС. Формування єдиного Європейського освітнього
простору здійснюється в рамках Болонського процесу. Нині учасниками
Болонського процесу і декларації «Зона європейської вищої освіти» є
46 європейських країн, включно з Україною [1].
Європейський Союз є лідером у сфері міжнародних освітніх послуг,
витримуючи жорстку конкуренцію з боку США, Австралії та Китаю. У країнах
ЄС навчаються понад 40 % іноземних студентів. Тенденція до подальшого
збільшення їх числа викликана інтеграційними процесами у сфері вищої освіти
[4, с. 200–204]. Незважаючи на те, що в державних вузах багатьох країн ЄС
(наприклад, Франції та Німеччини) зберігається безкоштовна вища освіта,
експорт освітніх послуг стає одним із найважливіших і високо прибуткових
статей у структурі загального експорту європейських країн, особливо
Великобританії. Орієнтація на експорт і одержані від нього значні фінансові
кошти сприяють модернізації системи вищої освіти [3].

Експерти називають принципово важливим положенням Болонської
декларації можливість отримання студентами одночасно двох дипломів різних
країн (подвійні дипломи). Відповідно до рекомендацій Ради Європи під
спільним дипломом слід розуміти такий, що видається не менш як двома ВНЗ
на основі спільної освітньої програми, яка може виконуватися студентом як на
території обох сторін угоди про спільний диплом, так і без виїзду в іншу країну
[5]. Такі угоди називають ще Договором про мережеву форму реалізації
освітніх програм. Для спільної діяльності Болонським процесом передбачені
валідовані і франчайзингові програми. Сутність валідованої програми полягає у
визнанні одним ВНЗ еквівалентності програм іншого навчального закладу з
можливою видачею власного диплома випускникам ВНЗ-партнера.
Франчайзингові програми передбачають передачу права реалізації своєї
освітньої програми іншому ВНЗ з правом контролю якості навчання. Високим
освітнім стандартам відповідають акредитовані програми, які отримали
експертну оцінку якості. Можливості одночасного отримання двох і більше
дипломів різних країн зростають у ході реалізації освітніх програм із
застосуванням електронного навчання і дистанційних технологій [2, c. 96–97].
Висновки. Для реалізації державної політики у сфері експорту освітніх
послуг в країнах ЄС, по-перше, розробляються цільові загальноосвітні
програми з чітко визначеними завданнями і відповідним фінансовим
забезпеченням; по-друге, створені державні або недержавні організації, служби
сприяння експорту освітніх послуг та академічному обміну викладачів і
студентів (наприклад, у Франції – освітнє агентство Edufrance, Великій Британії –
Рада міжнародної освіти British council, Німеччині – служба академічних
обмінів Daad).
У стратегічних планах розвитку все більше провідних університетів ЄС
орієнтуються на підготовку фахівців в умовах глобальної економіки та
міжнародної комунікації, транснаціональне навчання і перетворення на
міжнародні науково-освітні комплекси. При цьому країни ЄС використовують
різноманітні форми і методи інтеграції в міжнародний освітній простір,
зокрема, акредитовані і валідовані програми, франчайзингові програми,
програми подвійних і спільних дипломів, створення єдиного освітнього
простору.
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CONCEPT OF GLOBAL EDUCATION IN HISTORICAL RETROSPECTIVE
The article explores the historical retrospective, theoretical, and applied
aspects of the concept of global education. The necessity for a global economy and
international communications transnational learning and transformation of leading
universities at international scientific and educational complexes were justified on
the basis of analytical and empirical material. It was identified of new educational
policies of the UN, UNESCO and innovative forms and methods of integration of the
EU in international educational space: accredited and validated programs
franchised programs, dual and joint degrees with the use of E-learning and distance
learning technologies. Application of methods structural and system analysis enabled
to identify the main channels of international exchange of educational services,
among which important allocate the cross-border supply, consumption abroad,
commercial presence and providing services by individuals. It analyzes the main
mechanisms, efficiency and quality of international education.
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ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ П. М. МІЛЮКОВА
І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
Розглядається ставлення П. М. Мілюкова до вирішення українського
питання відносно прав на автономію України в складі Росії та його
зовнішньополітична діяльність. Звертається увага на позиції двох лідерів:
голови партії кадетів П. М. Мілюкова та лідера українських лібералів

М. С. Грушевського. Відносини між ними мали складний і суперечливий
характер, особливо це стосувалося національного питання: вимоги
М. С. Грушевського широкої української автономії у складі Росії, рішуче
засуджувалися П. М. Мілюковим, який не виходив за межі своєї партійної
програми, та припускався лише культурно-територіальної автономії для
України. На посаді міністра закордонних справ Тимчасового уряду Росії
П. М. Мілюков продовжував зовнішню політику царського уряду, змушений
виконувати союзницькі обов’язки з країнами Антанти та став заручником
гострої політичної кризи у квітні 1917 р., вийти переможцем з якої він вже не
міг.
Ключові слова: Українська Центра Рада, автономія, М. С. Грушевський,
П. М. Мілюков, Тимчасовий уряд, революція.
У цьому році відзначається 100-річний ювілей повалення самодержавства
у Росії та створення Української Центральної Ради у березні 1917 р. Саме
Центральна Рада розпочала складний шлях боротьби за українську державність,
починаючи від вимог автономії до створення незалежної соборної Української
держави. За таких умов слід звернутися до відносин між лідером партії кадетів
Росії П. М. Мілюковим та головою Української Центральної Ради
М. С. Грушевським. Багато спільного було між ними: обидва були яскравими
істориками, мали ліберальні погляди та орієнтувалися на загальноєвропейські
цінності. Але, якщо П. М. Мілюков відстоював ідеї неподільності Росії,
не йшов далі програмних вимог кадетів стосовно українського питання,
погоджуючись лише на право культурно-національної автономії українців
у межах їх компактного проживання, то М. С. Грушевський, починаючи з
1912 р. вимагав більш радикального рішення українського питання:
національно-територіальної автономії та обласного сейму.
У сучасних умовах національне питання набуло неабиякого значення.
Особливо це виявилося після Революції Гідності у лютому 2014 р. Події на
Майдані призвели до активізації зовнішньополітичного курсу України до
європейської інтеграції і Євросоюзу. Зміна зовнішньополітичного курсу
призвела до загострення відносин із Російською Федерацією. За таких умов
потрібно звернутися до історичного минулого та проаналізувати: яким чином
деякі політичні сили намагалися на поч. ХХ ст. вирішити національне питання.
Метою даної статті є спроба розглянути ставлення П. М. Мілюкова до
вирішення українського питання відносно прав на автономію України у складі
Росії та вирішення мовного питання. З цієї точки зору звертається увага на
позиції двох лідерів із цього питання: голови партії кадетів П. М. Мілюкова та
лідера українських лібералів М. С. Грушевського. Розглядається діяльність
П. М. Мілюкова на чолі міністерства закордонних справ Тимчасового уряду
Росії.
Сучасна українська історіографія щодо висвітлення діяльності партії
кадетів останніх років була спрямована на дослідження політичного курсу,
програми ПНС, національній політики, стратегії та тактики, але, робіт

присвячених саме проблемам відносин двох лідерів стосовно українського
питання та аналізу зовнішньополітичної діяльності П. Н. Мілюкова немає.
Із піднесенням національно-визвольного руху в 1912–1914 рр.
активізувалася й діяльність українських лібералів. У 1912 р. У Москві став
видаватися спеціальний журнал «Украинская жизнь», на сторінках якого було
надруковано виборну платформу українських лібералів. Її основні положення
зводилися до наступних вимог: 1) введення викладання українською мовою в
початкових школах у місцях з українським населенням; 2) введення в тих же
місцевостях викладання української мови, літератури, історії й українознавства
як обов’язкових предметів у середніх й вищих навчальних закладах; 3) дозвіл
вільного вживання української мови в церкві, суді й у всіх суспільних
установах на Україні; 4) скасування заборони на закордонні видання
української мовою [4, с. 83].
Реалізацію цих вимог українські ліберали на чолі з М. С. Грушевським
бачили в межах Російської держави. Однак, вони продовжували наполягати на
національно-територіальній автономії України та створенні обласного
законодавчого сейму. Але далеко не всі ці вимоги влаштовували кадетську
партію. У рамках ІІІ Думи кадети виступали за введення української мови в
початковій школі, судочинстві й заявляли про можливості навчання
українською мовою в цілому. Але фактично цим їхня діяльність й обмежилася.
Окремі думки про федеративний устрій Росії з боку українців лунали
протягом
1912–1914
рр.
П. М. Мілюкова
постійно
заспокоював
М. С. Грушевський, який наводив приклад М. Драгоманова, який у 1882 р.
відносно відокремлення України від Росії висловився наступним чином:
«У малоросіян з росіянами одні історичні корені та традиції, одна віра,
однакова ментальність, мови близькі, ніякого натяку природних кордонів.
Всіляка мова про сепаратизм просто смішна» [1, Спр. 31, Арк. 51].
На початку лютого 1914 р. П. М. Мілюкова прибув до Києва на переговори
відносно програмних питань з українськими національними організаціями.
Головною подією стала доповідь М. С. Грушевського «Сепаратизм і
федерація», яка викликала довготривалу дискусію. Відповідно до записів
П. М. Мілюкова, М. С. Грушевський, з одного боку, висловився проти
сепаратистського гасла «самостійної України», вважаючи його утопічним
«…і політично шкідливим, а з іншого боку, наполягав на федеративному устрої
держави». Однак потім, М. С. Грушевський визнав, що «вимога федерації є
справою далекого майбутнього, а в даний момент реальним практичним гаслом
є вимога національно-територіальної автономії України» [1, Спр. 31, Арк. 51].
Під час дискусії П. М. Мілюков висловився проти федерації, попередивши
своїх українських колег про те, що: «партія кадетів не тільки заперечує
можливість федерації у майбутньому, але й буде боротися проти самого
принципу федерації як утопічного, хоча федералісти й не зазіхають ні на
єдність Росії, ні на монархічні принципи» [1, Спр. 31, Арк. 53]. Зі слів
П. М. Мілюкова, ця його заява не була вороже зустрінута українцями,
«взаємне порозуміння було досягнуто». Уже на банкеті учасники наради
говорили «не про федерацію, а про культурне самовизначення і про автономію

в її можливих варіантах у відповідності до російської дійсності» [1, Спр. 31,
Арк. 100, 102].
Під час дискусій П. М. Мілюков та його однодумці виступали проти
крайнощів великодержавного націоналізму. П. М. Мілюков був упевнений у
тому, що націоналізм являє собою один із важливих засобів зберегти
«історичне коріння» і як спосіб впливу на маси з метою відволікання їх від
«великих соціальних і політичних завдань» [2, Спр. 3514, Арк. 3]. На його
думку, «націоналізм є таке розуміння національного питання, при якому
національні властивості, придбані історією, вважаються незмінними і вічними,
звеличуються за рахунок інших національностей і беруться за основу всієї
внутрішньої політики країни» [2, Спр. 3514, Арк. 22]. У підсумку,
великодержавний націоналізм протиставляє себе: «1) розвитку й прогресу;
2) розвитку народностей (в ім’я державних народностей, в ім’я захоплень
і завоювань); 3) космополітизму й інтернаціоналізму» [2, Спр. 3514, Арк. 28].
П. М. Мілюков розглядав три можливих варіанти розв’язання
національного питання: 1) «національна держава» національність і нації
співпадають, тобто держава опирається на єдиний соціальний союз громадян;
2) «державна нація» (Швейцарія, Америка); 3) «держава національностей» –
державна організація, що опирається на національні союзи на однакових правах
(Австро – Угорщина) [2, Спр. 3514, Арк. 30].
П. М. Мілюков вважав, що було два можливих шляхи об’єднання
національностей у єдиній державі: асиміляція й вільне співжиття. Перша ще
ніде не здійснювалася й завдавала лише шкоду. Він наполягав на необхідності
мирного співжиття національностей у рамках єдиної держави. От чому,
підкреслював він, – ідеї національної російської держави ми протиставляємо
ідею російської державності» [2, Спр. 3514, Арк. 31 зв.]. Виходячи з цієї тези,
П. М. Мілюков вважав політично шкідливим і несвоєчасним відстоювати гасло
«національної російської держави», що насправді визначає прагнення
«державної» народності підкорити собі «недержавні». «Російський народ, –
підкреслював Мілюков, – переставши бути «пануючою нацією», нічого не
втратить, тому що нічого не мав, а тільки виграє держава» [2, Спр. 3514,
Арк. 31]. Ідея «державної нації», на його думку, може бути тільки у «державі
національностей». [2, Спр. 3514, Арк. 32 зв.].
Став міністром закордонних справ Тимчасового уряду Росії
П. М. Мілюков змушений був вирішувати найбільш складні проблеми
зовнішньополітичного курсу: по-перше, дати згоду на амністію всіх засуджених
за політичну діяльність та дозволити революціонерам на чолі В. І. Леніним
потрапити з європейських країн до Росії; по-друге, підтвердити країнам
Антанти свої союзницькі обов’язки. Мілюков змушений був позитивно
вирішувати ці складні питання. Під тиском «лівих» у Тимчасовому уряді він
дає згоду на в’їзд до Росії В. І. Леніна та інших революціонерів. 5 квітня 1917 р.
П. М. Мілюков прийняв ноту уряду, в якій надає гарантії країнам Антанти про
виконання Росією своїх обов’язків перед ними, тобто продовження війни до
перемоги. Саме ця нота уряду спричинила квітневу кризу у Петербурзі
і призвела до відставки П. М. Мілюкова. Слід відзначити той факт, що Мілюков

став заручником обставин що склалися навколо нього. Насправді, політичні
сили Росії, відстоювали зовсім різні інтереси (від революційних
до консервативно-монархічних), що не дозволили Мілюкову приймати
самостійні рішення.
Виступаючи проти крайніх форм націоналізму, П. М. Мілюков пропонував
власну теоретичну модель вирішення національного питання. Центром цієї
моделі була ідея космонаціоналізму, суть якої полягала у наступному:
вважаючи, що «…націоналізм є провінціалізм у наш час; що однобічна гордість
своєю культурою, перевага своєї спільності є жалюгідною обмеженістю». Він
підкреслював, що «космополітизм має свої гарні сторони як знання, як
прагнення прилучитися до світового життя» [2, Спр. 3514, Арк. 35]. Разом із
тим, за його думкою, «не можна скинути із себе національність», та й робити це
не потрібно, тому що «диференціація націй необхідна, щоб надати основу для
організації людства». Тому доцільно синтезувати націоналізм і космополітизм.
«Космонаціоаналізм, – писав П. М. Мілюков, – як щось середнє між
національністю й людством – це, якщо не рішення, то шлях до вирішення, у
якому права національності й інтереси культури не жертвуються одне одному»
[2, Спр. 3514, Арк. 37, 39]. Саме з такими пропозиціями неодноразово звертався
Мілюков до своїх українських колег-лібералів, насамперед до Грушевського.
Відносини між Грушевським і Мілюковим представляють собою
неперевершений зразок інтелектуальних стосунків на основі наукових дискусій.
Кадети та власно Мілюков захищали права української національності, але
були проти федералізму. Мілюков у 1925 р. висловив актуальну думку стосовно
подальшого розвитку національної політики: «...національність, як початок
живого а не мертвого, є також початком творчим. Вона не лише зберігає старі
цінності, а й постійно створює нові. Як усе живе, національне підкоряється
закону еволюції та самовдосконаленню» [3, с. 24].
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ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ АЛЬТЕРНАТИВНОСТІ
ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БАЗИСУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У даній науковій статті проаналізовано особливості функціонування
принципу альтернативності у реформуванні та демократизації сучасної
української політичної системи. Конкретизовано специфіку тенденції
розвитку вітчизняної політичної системи та дається характеристика
реалізації принципу альтернативності у її трансформації. Наведено аналіз
умов і чинників, що впливають на становлення демократичної політичної
системи України. Проаналізовано основні напрями сучасного етапу
формування демократичних інститутів в Україні. Обґрунтовано думку
про те, що реальна траєкторія розвитку українського суспільства перебуває
у межах, як мінімум, трьох сценаріїв становлення демократичних
інститутів і багато в чому залежить від обраної моделі політичної
модернізації. Визначено можливості означеного принципу у виробленні
програм демократизації, спрямованих на ціннісне забезпечення реформ,

ефективність політичної діяльності, розвиток особистості, позитивну
інноваційну діяльність тощо.
Ключові слова: принцип альтернативності, демократія, синдром
модернізації, процеси демократизації, сучасна політична система України,
інтеграційні явища, політична модернізація, соціально-політичні процеси,
політичне прогнозування, варіативні структури, трансформаційний процес,
соціальний організм, точка біфуркації.
Політичний поступ сучасної України перебуває під відчутним впливом
синдрому модернізації, який призводить до суперечності між процесами
диференціації, вимогами рівності та здатністю політичної системи до
інтеграційних явищ. У контексті означеної проблеми важливим для
українського суспільства є пошук ефективних способів переходу від традиційної
моделі до раціональної, пом’якшення вірогідного зіткнення застарілих для
національної політичної культури цінностей і норм політичного життя з
новими інститутами демократії.
Концептуальні засади вказаної проблематики закладено у працях як
зарубіжних (Г. Алмонд, Г. Кан, О. Тоффлер, В. Гельман, А. Мельвіль,
О. Панарін), так і вітчизняних (В. Андрущенко, О. Бабкіна, І. Бідзюра,
М. Головатий, В. Горбатенко, М. Михальченко, В. Тертичка тощо) авторів.
Останніми роками в Україні з’явилася серія наукових праць із різних аспектів
демократизації України та шляхів її реалізації. Серед них роботи В. Бебіка,
А. Гальчинського, І. Варзаря, С. Телешуна, В. Ткаченка, Ю. Шемшученка,
П. Шляхтуна та ін.
Водночас, аналіз конкретних особливостей функціонування принципу
альтернативності у реформуванні та демократизації сучасної української
політичної системи ще не отримав ґрунтовного вивчення та систематизації.
Це обумовлює мету статті, що пропонується. Відповідно, сформульовано
дослідницькі завдання: конкретизація специфіки тенденції розвитку
вітчизняної політичної системи; характеристика реалізації принципу
альтернативності у її трансформації; визначення можливостей принципу
альтернативності у виробленні програм демократизації, спрямованих на
ціннісне забезпечення реформ, ефективність політичної діяльності, розвиток
особистості, позитивну інноваційну діяльність тощо.
Процес демократизації української політичної системи має наступні
особливості. По-перше, даний процес у цілому можна віднести до ендогенноекзогенного типу (йдеться про орієнтацію як на власні основи, так і на основи
іноземних запозичень). По-друге, поєднання власних та запозичених інститутів
і традицій. У зв’язку з цим, цілком справедливою і достатньо обґрунтованою
є позиція М. Ільїна, який групує ці елементи у «чотири еволюційно різнорідні
блоки», що «консервують визначений еволюційний тип і відтворюють його
логіку»: патримоніальний (відтворює «сімейну модель»); класичний
християнський (ґрунтується на домінуванні єдиної «істини»); мобілізаційний
(що зорієнтовує наявні ресурси для вирішення певного «доленосного»
завдання) та реформаційний (передбачає поступову демократизацію

суспільства на національно-патріотичних ідеалах і цінностях) [5, с. 197].
Означені блоки перебувають у гострому взаємоконфлікті, адже, по-перше, різні
за походженням, по-друге, належать до різних історико-еволюційних часів.
Між процесом демократизації української політичної системи
та відповідними процесами у країнах Заходу існують принципові відмінності.
У другому випадку демократизація відбувалася на власному культурному
базисі як результат внутрішніх суперечностей. В Україні цей процес триває під
впливом (а іноді й тиском) досвіду інших країн, що демонструють зразки
ефективної діяльності в усіх галузях життя, конкретизують шляхи рішення
складних політичних і соціокультурних проблем тощо.
В історії нашої держави чітко простежуються два альтернативні варіанти
демократичних реформ. Перший – прискорений, наздоганяючий розвиток, що
здійснюється винятково шляхом адміністративного регулювання, націленого на
швидке досягнення стратегічних результатів. За умов такого варіанта держава
напружує суспільні ресурси, повністю перекриваючи для цього механізми
соціального контролю. Це приводить, у свою чергу, до відчуження влади від
народу і, як наслідок, породжує величезний резерв для контрреформ,
контрдемократизації. Другий варіант ґрунтується на прагненні знайти
підтримку широких прошарків суспільства, які усвідомлюють необхідність
демократичних перетворень. Тим самим створюються передумови для такої
системи соціального регулювання, у межах якої соціальні протиріччя
вирішуються законодавчим шляхом, зі збереженням спадкоємності
і легітимності політичного керівництва.
Хвилеподібність (реформ-контрреформ) в Україні детермінується
як внутрішніми/зовнішніми причинами, так і особливостями протікання самого
означеного процесу. При цьому хвилеподібність і циклічність реформконтрреформ є внутрішнім механізмом соціально-політичних трансформацій,
що забезпечує спадкоємність демократизаційних циклів.
В умовах радикального коректування структури влади, геополітичного
розподілу світу, посилення глобальних викликів і суперечностей сучасний етап
розвитку демократії в Україні має ґрунтуватися на реалізації складових
політичного прогнозування. Проте функції, роль і значення сучасної держави
в умовах демократичного транзиту набувають іншої цільової спрямованості.
Модернізація держави як сукупності політичних інститутів і провідного агенту
перетворень і модернізація суспільства націлюються на подолання
асиметричності українського політичного простору і можливість переходу до
стійкого розвитку.
Враховуючи національно-державні інтереси, доцільно сформулювати
основні напрями сучасного етапу формування демократичних інститутів
в Україні:
 проведення конституційної реформи, направленої на подоланні
формально-юридичного закріплення диспропорційної владних інститутів;
 зміцнення основ державної влади, єдиним джерелом і носієм
суверенітету якої є народ України;

 створення нормативної та інституційної основи для формування
демократичної правової і соціальної держави;
 сприяння зміцненню «політичного центризму» як орієнтації на помірні
демократичні методи і програми в контексті практично наявного спектра
ідеологічних уявлень і як сукупність партій і блоків, передусім націлених на
діяльність у політичному просторі між радикальним реформізмом і охоронним
«статус-кво» тощо.
Успіх або невдача демократичних процесів багато в чому залежить і від
здатності вітчизняних дослідників і політиків адекватно оцінювати небезпеки
«перехідного» стану і можливості створення та реалізації альтернативних
стратегій, зорієнтованих на ефективний стійкий розвиток.
Наведемо найголовніші ознаки сучасного демократичного періоду в
Україні. Аналіз ситуації, що склалася в Україні, засвідчує, що власні політичні
інституції у державі все ще недорозвинені, суспільство не є стратифікованим,
низькою залишається політична і правова культура населення [10, с. 23–26].
Доповнюють цю характеристику відповідні особливості: у суспільній сфері:
дисфункційність (відсутність цілісної і органічної системи, що охоплює
політичну автономію, власні політичні інститути, завершену пірамідальноієрархічну структуру, соціальну солідарність і доцентрове тяжіння); аморфність
і недорозвиненість соціальної і політичної структури; низька самосвідомість
окремих соціальних прошарків. Як наслідок – невизначеність соціальних
і політичних інтересів, слабкий розвиток соціальних інститутів, що
артикулюють і реалізують ці інтереси; недорозвиненість демократичних
структур породжує слабкість політичних партій, їх «лідеральний» характер.
Внаслідок цього політична боротьба триває на рівні окремих осіб або «кланів»,
часто із застосуванням нелегітимних прийомів. До цього слід додати
гетерогенність суспільства, наявність значної кількості субкультур, існування
яких пов’язане не з плюралізмом суспільства, а з його неструктурованістю
та ін. На нашу думку, такий поділ поглиблюється і через специфіку розвитку
України як держави, окремі регіони якої тривалий час перебували
під юрисдикцією різних державних утворень.
У політичній сфері: подвійний (або змішаний) характер політичної
системи, в якій співіснують елементи як попереднього ладу, так і елементи,
що з’явилися нещодавно, як результат спроб скерувати суспільство і державу
на шлях демократичного розвитку. Звідси неефективність влади, механічне
поєднання непоєднуваних інститутів і доктрин різних політичних і правових
систем; протиріччя між змістом демократичних інститутів та їх формою.
Компроміс між старим і новим, що його найчастіше намагаються досягти,
пристосовуючи старі й нові політичні структури до потреб політичної
кон’юнктури; тенденція до авторитаризаціі влади; значима роль особистості
або клану, а не політичних інститутів та юридичних процедур; негласність
прийняття політичних рішень, недемократичність публічної політики.
Будь-якому перехідному, в тому числі, нинішньому українському
суспільству притаманні багатошаровість, наявність ознак різних типів
політичних систем, різних політичних режимів. Так, в Україні спостерігається

своєрідний «змішаний» політичний режим, що інтегрує ознаки основних
різновидів політичних режимів.
Серед ознак демократичного режиму, притаманних Україні і закріплених
в її Конституції, слід навести наступні: виборність найважливіших органів
політичної влади (як державних, так і громадських), формальна юридична
рівність усіх громадян, гарантії прав меншості та запобігання свавіллю
більшості [6].
Нині в Україні відбувається активний процес формування принципово
нової політичної системи. Складовими даного процесу є утвердження
принципів демократії та парламентаризму, політичного плюралізму;
забезпечення прав і свобод громадян; поділ державної влади на законодавчу,
виконавчу та судову гілки; запровадження інституту судового конституційного
контролю тощо.
У зв’язку з цим все більшої уваги потребує розвиток наукових підходів до
виявлення можливостей підвищення ефективності інститутів і процедур
розробки та впровадження політичних рішень з урахуванням принципу
альтернативності.
Серед умов і чинників, що впливають на становлення демократичної
системи України варто виділити:
 посткомуністичний,
посттоталітарний
характер
українського
суспільства, брак демократичних партійно-політичних і державних традицій,
досвіду і навичок політичної самоорганізації громадян у колективних формах
захисту і реалізації групових і суспільних інтересів; тиск минулого досвіду
політичної участі, посткомуністичні складові в політичній культурі й масовій
суспільній свідомості населення;
 перехідний характер економіки, якісна зміна основ, принципів і
цінностей її існування, функціонування і розвитку, здійснювана в кризових
умовах падіння життєвого рівня більшості населення, соціальної і політичної
поляризації суспільства, криміналізації економіки і політики, маргіналізації і
люмпенізації значної частини громадян країни;
 незавершеність процесу правової інституалізації системи державної
влади і національного поля політики, формування правил політичної гри,
істотна політико-правова невизначеність статусу, ролі й умов діяльності
політичних партій, їхніх взаємин із Президентом і урядом України, більшістю
парламенту і виконавчою владою;
 орієнтація масової політичної свідомості на персоніфіковані форми
політики на шкоду інституціональним, недовіра до політичних партій як до
суб’єктів політики [10, с. 25].
Поряд із вищенаведеним на оформлення демократії в Україні справляє
вплив і форма державного устрою. Зазначений чинник створює можливість для
реалізації суб’єктивного фактора, що залежить від особистісних якостей
Президента України і структур, що реалізують його владні повноваження.
Існуюча система управління істотно звужує роль демократичних інститутів у
функціонуванні політичної системи суспільства, порядку організації та

діяльності державної влади, здійсненні урядової політики. Вища виконавча
влада в державі набуває персоніфікованого характеру, особистісної форми
вираження.
Зростання кількості політичних партій в Україні є віддзеркаленням умов
розвитку післямонополістичного демократичного суспільства, а проголошення
України незалежною державою сприяє виробленню альтернативних шляхів
всебічної демократизації її суспільства на основі світового досвіду та власних
потенційних можливостей. Водночас, магістральний напрям подальшого
демократичного розвитку українського суспільства визначити досить складно.
З огляду на це, однією з пріоритетних проблем є досягнення Україною відносно
стійкої рівноваги та політичної стабільності через вибір оптимальної моделі
розвитку на основі визначення природи і векторів державних демократичних
процесів. У даному контексті слід уважно поставитись до альтернатив
формування політичного режиму і створення системи соціального управління,
зорієнтованих на витворення стилю демократії, відповідного запитам і
внутрішнім потребам українського суспільства. Вищезазначене передбачає:
 цілеспрямоване подолання ситуації загальної непідготовленості до
реформування системи управління та залежності від тиску ззовні, а також
аналіз альтернатив запозичення загальноцивілізаційного політичного досвіду і
врахування досвіду модернізації близьких до України держав;
 неприпустимість механічного перенесення на національний ґрунт
зарубіжних інститутів поза врахуванням національно-психологічних
особливостей народу і характерних ознак сучасно-політичної ситуації;
 обмеження впливу на державотворчий процес вузькопартійних
інтересів, побіжних обставин, ейфорії неконтрольованої свободи як гаранта
проти відновлення тоталітаризму; подолання руйнівних особистісних рис,
зумовлених тоталітарним досвідом;
 зміна ступеня і характеру інституціоналізації суспільства завдяки
розвитку форм асоціативно-громадського життя, народжених самою логікою
розвитку суспільства (зокрема, співіснування на місцевому рівні управління
муніципалітетів, старостатів, рад, комун та інших форм самореалізації
населення) [9].
У процесі демократизації політичної системи України доцільним є
співіснування декількох типів політичних альтернатив. По-перше, новий
напрям політики відповідно до традиційних концепцій: значні зміни без
варіацій існуючої політики. Це відносно безпечний шлях інновацій з
притаманними їм ризиками. Розрахувати вартість та ефективність можна
завдяки використанню в минулому базового концепту політики. По-друге,
нова політика з новими концепціями – найменш прийнятний тип альтернативи –
стратегії, оскільки завдає значних труднощів у процесі обліку витрат та
ефективності. Незважаючи на ризик, що є засторогою до частого її
застосування, така політика може бути найкращим шляхом досягнення
Україною значного прогресу або радикального зменшення витрат чи
суттєвого підвищення ефективності. Втім, витрати та ефективність важко

підраховуються через новизну і значну кількість непередбачуваностей. Потретє, інші варіанти існуючої політики – мінімальна модифікація чинної
політики поза зміною на рівні діяльності. Незначні зміни у напрямі
політики не подають достатню кількість матеріалу для аналізу. Тому, важко
підрахувати витрати та ефективність такої політики.
Отже, для Української держави альтернатива – стратегія політичної
демократизації є набором конкретних чітких, зрозумілих, грамотних дій,
виписаних з уникненням абстрактних узагальнень [2]. Такий альтернативний
сценарій включатиме докладні інструкції з описом необхідних ресурсів,
гарантією їх надходжень і контролем, тобто шлях від початку до кінця – від
концепції до реальності. Модель раціонального рішення української
демократичної політики виявляється як аналітичний алгоритм: визначення
цілей (А); уявлення альтернативних засобів для досягнення цілей (Б);
(оцінювання наслідків кожної з можливих альтернатив (В); вибір альтернативи,
за допомогою якої можна найімовірніше досягти мети (Г).
На практиці в Україні використовується модель обмеженої
раціональності. Така модель не торкається безпосередньо кроків (А) та (Б),
адже передбачає, що суб’єкт політичного рішення вже має цілі, знає, які вони
саме та може їх окреслити. Модель рішень не цікавить ні те, звідки з’являються
альтернативи, ні те, які з них можна вважати можливими варіантами вибору
суб’єкта політичного рішення. Ці моделі натомість скеровують увагу на крок
(В), оцінюючи наслідки. Головним завданням цієї моделі є розрахунок
наслідків різних альтернативних дій і вибір тієї з них, що забезпечить найкращі
результати. Рішення на кроці (Г) в усіх моделях рішень ухвалюють на основі
єдиного критерію – демократичності та максимального суспільного добробуту.
Модель рішень, подібно до політичної системи України, визначає добробут
певної спільноти як просту сукупність добробутів окремих індивідів. Навіть
коли рішення складне й орієнтується на багато чинників, усі міркування мають
бути, зрештою, приведені до єдиної шкали чи спільного знаменника, щоб
отримати єдиний показник загального добробуту.
Альтернативні моделі передбачають також, що всі міркування стосовно
конкретного рішення можна представити як розгляд наслідків різних варіантів.
Якщо ми вважаємо, що існують важливі міркування поза наслідками дій, то в
цьому розумінні модель виявиться незадовільною. Ще одним міркуванням поза
наслідками певного рішення є сам процес ухвалення рішення: часом спосіб
ухвалення рішення ми ставимо вище за результат цього рішення [8, с. 94].
Орієнтуючись на загальну схему моделей рішень в українській політиці,
ми можемо охарактеризувати специфічні особливості прояву принципу
альтернативності у процесі демократизації української державної системи.
 По-перше, співіснування різних альтернативних ідеалів і стереотипів
мислення, що зумовлено соціокультурним та історичним розвитком
держави. Частина українського населення орієнтується на державу з
ринковою економікою, демократичними свободами; частина зберігає
просоціалістичні, прокомуністичні та навіть імперські настрої. Поряд зі
значною кількістю людей, що прагнуть повернутися у «соціалістичне» та

«комуністичне» минуле, маємо значно меншу за чисельністю, але з якісно
іншими матеріальними можливостями, впливову групу прихильників
існуючого стану речей. Є і така група, що не приймає політичну модель
минулого, проте й не визнає продовження сучасних реформ в їх
незмінному вигляді.
 По-друге, аксіологічний дискурс, тобто проблемність визначення
альтернативної ідеологічної системи, що здатна виконати функцію
інтеграції суспільства, поза врахуванням домінуючих у масовій
свідомості цінностей. Соціокультурні особливості попереднього
однобічного розвитку України, детерміновані адміністративнокомандною економікою і тоталітарним політичним устроєм, традиційно
формували тип особистості, яка орієнтована всією системою власних
соціальних якостей на принцип рівності. І хоча «соціалістична» епоха
завершилася, прищеплені нею цінності здебільшого зберігаються. Масова
свідомість спроможна прийняти ту альтернативну модель суспільного
устрою, що буде забезпечувати як цільові цінності ідеології «демократів»,
так й інструментальні цінності ідеології «консерваторів». З огляду на це
до інтегруючої специфіки застосування принципу альтернативності у
розбудові української державності відносимо такі положення: про
незалежність держави, про обстоювання громадянських прав і свобод,
про ринкові реформи, про правову державу, про громадянське
суспільство. При цьому, проблема вибору та структурування
альтернативних демократичних інститутів і відносин може бути
розв’язана, якщо цим займатимуться саме обидві сторони – влада і
опозиція.
 По-третє, необхідність реалізації комплексного інтегративного підходу до
проблеми вибору та структурування альтернативних демократичних
інститутів і відносин в Україні. Йдеться про залучення методів
порівняльного аналізу альтернативних шляхів політичної модернізації,
співставлення культурно-історичних, ментальних і цивілізаційних
характеристик національного та соціального буття, зокрема, українського
народу і національних меншин.
 По-четверте, особливості перехідної політичної системи України.
Зокрема, незавершеність пірамідально-ієрархічної структури або
власного соціально-гравітаційного поля, яке забезпечується наявністю
власних соціальних і державних інститутів, нестратифіковане
суспільство, низька політична і правова культура населення [10, с. 23–26].
Україну слід віднести до такого типу країн, де процес становлення
громадянського демократичного суспільства може бути не стільки результатом
історичної еволюції суспільства, скільки залежить від спрямовуючої ролі
держави. Якщо говорити про орієнтацію України на європейську, американську
чи іншу модель розвитку, то, перш за все, необхідно використовувати власний
науковий та економічний потенціал. Україна повинна послідовно здійснювати
пошук свого місця в новому геополітичному просторі та шукати відповідей на
знакові, нерідко суперечливі запитання: що доцільніше – бути блоковою,

позаблоковою, нейтральною державою, проводити полівекторну, бівекторну
політику або розраховувати на стратегічних партнерів. Розмірковуючи про
полівекторність політики треба вирішувати, хто і з якою метою визначає дані
вектори та альтернативи? Як засіб зміцнення держави або як засіб власного
самозбереження?
У науковому плані це означає, що для політичної науки настав час
переходити до глибокого дослідження напрямів розвитку суспільства,
політичної та геополітичної невизначеності. Процеси глобалізації,
інформатизації та інтелектуалізації зумовлюють те, що гуманітарні знання,
рівень освіти, її практична орієнтація є життєво важливими складовими
суспільства і повинні розглядатися науковцями як необхідне джерело для
вироблення інноваційних стратегій подальшого розвитку держави. З огляду на
це, науковцям необхідно більше орієнтуватися на галузь правової,
соціокультурної життєдіяльності, де відбувається становлення духовно зрілої,
вільної особистості, спроможної відповідати за долю країни, захищати
загальнолюдські цінності, творити цілісний гуманний світ [4, с. 498].
Визначаючи магістральні вектори розвитку України, варто виходити з
того, що у політичній сфері продуктивною видається модель демократичної
соціально-правової держави; в економічній – модель формування ринкової
економіки, основою якої повинна бути науково-технологічна доктрина
інноваційного розвитку; у зовнішньополітичній сфері, за наявної геополітичної
ситуації – виробити ефективні заходи з урахуванням національних інтересів
[4, с. 508–509].
Виходячи з поєднання внутрішніх і зовнішніх умов становлення
демократичних інститутів в Україні, можливими є, як мінімум, три сценарії їх
розвитку:
 песимістичний, такий, що характеризується загостренням політичного
протиборства, руйнуванням єдиного економічного і соціального простору,
скороченням і якісним погіршенням наукового, культурного потенціалу і т. д.,
що стане джерелом потрясінь і нестійкого розвитку як для самої України,
так і всієї світової спільноти;
 трансформаційний, орієнтований на стандарти та ідеали споживчого
суспільства, з можливою дезінтеграцією країни і несвоєчасним відтворенням
соціально-економічних, політичних та інших технологій провідних країн
Заходу; тим самим Україна приречена на інтеграцію у цивілізаційний процес
у другому і третьому ешелоні, втративши статус провідної держави;
 оптимістичний, пов’язаний із реалізацією політики стабільного і
стійкого розвитку, провідної ролі держави і центристських політичних сил,
на основі багатоукладної соціально орієнтованої економіки.
Реальна траєкторія розвитку демократичного українського суспільства
перебуває у межах вказаних сценаріїв і багато в чому залежить від обраної
моделі політичної модернізації. Майбутнє України тісно пов’язане із
подальшим поглибленням стабілізаційних процесів, забезпеченням сталої
позитивної динаміки основних економічних показників, прискореного

вирішення соціальних і духовних проблем, поступового зниження рівня
конфліктного потенціалу у суспільстві.
Просторове розташування України, розміри її території, чисельність
населення, природні ресурси у поєднанні з потенційними можливостями у
науковій, економічній, соціокультурній та інших сферах суспільного життя,
надають можливість і право мати статус правової демократичної європейської
держави з відповідною геополітичною поведінкою та геостратегічною
орієнтацією.
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РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ:
ОКРЕСЛЕННЯ КОНТЕКСТУ АКТУАЛІЗАЦІЇ
У сучасному світі в багатьох країнах релігія повертається у велику
політику й перетворюється в дієвий інструмент «м’якої сили», в нову форму
політичної ідеології. Релігійний (ширше – культурно-релігійний) чинник є
вагомим компонентом глобальної політики. Серед причин актуалізації
релігійного чинника у світовій політиці – виникнення своєрідного ідеологічного
вакууму після кризи комунізму; глобалізація та її виклики, що призвели до
розхитування існуючих усталених норм організації життя суспільства;
відповідний перерозподіл глобального ресурсного потенціалу, боротьба
транскорпоративних акторів і їхніх інтересів; десакралізація політичної
ідеології; десекуляризація, атомізація, відчуження, деполітизація суспільства;
підваження традиційних ціннісних систем, неоархаїзація, пошук нових

орієнтирів духовної, соціальної, політичної ідентифікації, пошук національної
ідентичності тощо.
Використання релігійного фактора в світовій політиці набуває особливої
актуальності в переломні періоди історичного розвитку. В умовах глобалізації
він активно впливає на міждержавні, міжнародні та регіональні відносини.
Складність і суперечливість цього явища породили різні його інтерпретації.
Врахування релігійного чинника є важливим не лише при аналізі міждержавних
відносин, але й базовим в аспекті формування системи міжнародної безпеки.
У статті виокремлено основні тенденції сучасної релігійної динаміки.
Ключові слова: релігія, міжнародні відносини, релігійний чинник,
тенденції.
Релігійний чинник (фактор) – не нове явище в світовій політиці, але якщо
раніше він був похідним від перебігу релігійного життя, то нині затребуваний в
якості можливої заміни ідеології. Під чинником (фактором) розуміємо
компоненту й мотиваційну складову (рушійну силу) процесу чи явища, що
визначає його характер або окремі риси. Використання релігійного фактора у
світовій політиці набуває особливої актуальності в переломні періоди
історичного розвитку. Нині релігійний чинник став рушійною силою деяких
політичних процесів у країнах Сходу і Заходу. Складність і суперечливість
цього явища породили різні його інтерпретації [11, с. 10–11].
Під релігійним чинником у міжнародних відносинах розуміємо
сукупність відповідних цінностей, які корелюють у змістовому, часовому,
просторовому вимірах із конкретною історичною, політичною, економічною,
соціокультурною практикою народів / держав.
Змістовний аспект кожної релігії може бути визначений лише при
розгляді її як складної системи, яка має власну структуру. Ця система
функціонує здебільшого не окремими компонентами, а своєю цілісністю, з якої
залежно від соціальних та історичних обставин виокремлюються ті чи інші
компоненти та характеристики. У цьому випадку релігійний фактор постає як
«ієрархічна система, що складається з видових підсистем – конкретних релігій,
релігійних течій, напрямів, сект, кожна з яких посідає своє місце
у ієрархізованій структурі» [1].
Релігійні доктрини сучасності є важливим компонентом, що обумовлює
як специфіку політичного процесу окремої держави, так і тенденції
міжнародного життя. Останнє дає підставу дослідникам стверджувати, що
відбувається процес модернізації релігії, і в XXI ст. вона продовжуватиме
визначати характер міжнародних відносин [3].
У сучасному світі в багатьох країнах релігія повертається у велику
політику, що пов’язано, перш за все, з пошуком національної ідентичності.
Саме релігійна ідентичність стала міцним підґрунтям для багатьох народів Азії
й Африки, які включилися в процес модернізації (поряд із територіальною
(зв’язок із землею пращурів) і мовною ідентичністю). При цьому
модернізаційне протистояння Півночі і Півдня перетворюється в протистояння
іудейо-християнського світу і світу ісламу [10, с. 51, 64–65].

Серед інших причин актуалізації релігійного чинника у світовій
політиці – виникнення своєрідного ідеологічного вакууму після кризи
комунізму; глобалізація та її виклики, що призвели до розхитування існуючих
усталених норм організації життя суспільства; відповідний перерозподіл
глобального ресурсного потенціалу, боротьба транскорпоративних акторів
і їхніх інтересів; десакралізація політичної ідеології; десекуляризація,
атомізація, відчуження, деполітизація суспільства; підваження традиційних
ціннісних систем, неоархаїзація, пошук нових орієнтирів духовної, соціальної,
політичної ідентифікації тощо.
Нагадаємо, що релігійний чинник рельєфно оприявнився для світової
спільноти 1979 р., коли в Ірані відбулася не просто антимонархічна, а ісламська
революція. Масове невдоволення шахським режимом було каналізоване не
світською, а ісламською опозицією. Остання не просто домоглася повалення
прозахідного, проамериканського режиму Мохаммеда Реза Пехлеві, але почала
створювати нову державність на ісламських засадах [11, с. 11].
На поч. ХХІ ст. етноконфесійні проблеми увиразнюються з-поміж решти
викликів
людству.
Прикметними
стали
зіткнення
в
Лівані
(мароніти і мусульмани), Північній Ірландії (протестанти і католики), Боснії
і Герцеговині, Хорватії та Косово (православні, католики і мусульмани), Індії та
Пакистані (індуїсти і мусульмани), Таджикистані (ісмаїліти і суніти) тощо.
Серед гострих внутрішніх конфліктів із релігійним підґрунтям – приклади
ліквідації організації влади буддійського Далай-лами в Тибеті (КНР), зіткнення
між шиїтами і сунітами в Південному Іраку, між ісламськими
фундаменталістськими екстремістами і поміркованими мусульманами
в Алжирі, Єгипті, Афганістані [5, c. 21]. У більшості цих випадків
міжконфесійні конфлікти набували яскраво вираженого етнічного забарвлення.
Полем бою для міжконфесійних воєн все останнє століття була Африка, де
багато країн континенту пережили справжню релігійну війну, а окремі
переживають її досі. Останні двадцять років Судан роздирається запеклим
протиборством, яке призвело до його нещодавнього поділу. Політичні
суперечності тут відступають на другий план і поступаються місцем
суперечностям релігійним. У Нігерії давно існує безперервний релігійний
конфлікт між християнами, мусульманами і язичниками [9, c. 142].
На думку М. Ковальського, все різноманіття взаємозв’язків релігії
і міжнародної сфери можна було б звести до кількох основних напрямів
[7, c. 54–61]:
- по-перше, це опосередкований вплив на соціальні і моральні устої
(«установки»), під впливом яких формується зовнішня політика держав;
визначається її характер; враховуються політичні й економічні інтереси;
- по-друге, це безпосередня участь у міжнародній діяльності релігійних, а
також світських структур (тобто церков, духовенства – з одного боку, а з
іншого – партій релігійної орієнтації і т. ін.);
- третій напрям знаходить вияв безпосередньо через окрему людину,
прихильника конкретної релігії, який сам безпосередньо бере участь у подіях

своєї країни і за кордоном, реагує на них, змушує керівництво рахуватися з
його світоглядом.
Слід враховувати, що релігія самореформується під впливом зовнішніх
обставин і в той же час сама «перетворює» їх, впливає на них. Що таке
релігійний фактор у світовій політиці сьогодні? Перш за все, це активне
включення в світові політичні процеси недержавних акторів, серед яких помітні
релігійні інститути, структури, організації, як правило, транснаціонального
характеру. Проявами релігійного чинника є миротворча діяльність релігійних
об’єднань у різних частинах світу, вплив релігії, перш за все християнства, на
норми міжнародного права. Виявом іншого роду став виклик релігійного
фундаменталізму (насамперед, ісламського) Заходу і всій світовій спільноті.
«Конфесійна забарвлення» притаманне багатьом процесам сучасного
міжнародного життя [11, с. 11].
Серед основних тенденцій сучасної релігійної динаміки увиразнюються
такі:
- певне розмивання, фрагментація класичних релігійних систем,
синтетичність форм. Наприклад, взаємодія культурних систем Африки і поява
афрохристиянства і афроісламу;
- релігійний фундаменталізм, що проповідує стійке неприйняття
сучасності, критику світського життя, звільненої від влади релігії, який
виступає проти західної моделі розвитку і проголошує традиційні цінності.
Наприклад, рух фундаменталістів в Індії, Афганістані та ін.;
- теологія звільнення, що набула поширення у країнах третього світу.
У цьому регіоні, що характеризується політичною нестабільністю, залежністю
від американського капіталу, зростанням населення і злиднів, католицька
церква є одночасно консервативною силою і виразником інтересів простого
народу. У 1968 р. католицька єпископська рада в Меделлін (Колумбія) засудила
насильство і виступив на захист бідних. Це знаменувало народження теології
визволення, що використовує марксистський аналіз для викриття соціальної
несправедливості. У період кризи комуністичної ідеології теоретики теології
визволення стали акцентувати увагу на проблемах захисту навколишнього
середовища;
- екуменічний рух, спрямований на досягнення взаєморозуміння,
консолідації, порівняння позицій великих церков і конфесій з важливих
проблем сучасного життя. Всесвітня рада церков, створена 1948 р., включає
сьогодні близько 330 Церков зі 100 країн;
- інтерес до езотерики, містики, окультних теорій і практик. Ряд галузей –
теософія, антропософія та ін. – претендують на масштабний культурний синтез
і встановлення духовного панування в світі;
- з останньої третини XX ст. активно стали множитися нові релігійні
рухи: тоталітарні секти, деструктивні культи, містичні, сатанинські і
неоязичницькі спільноти [8];
- активізація місіонерської діяльності традиційних релігій, усвідомлення
важливості релігійного освіти людей, особливо молоді;

- становлення «нової» Європи зі зміненим антропогенним, етнічним і
культурним «обличчям». Хвилі міграції у країни Західної Європи в др. пол. ХХ –
поч. XXI ст. внесли проблеми абсолютно нової якості: збільшення
етноконфесійної дистанції і самоізоляції між мігрантами та місцевим
населенням. Російський дослідник Д. Драгунський зазначає: «Імміграція з країн
«третього світу» створює нові класи, точніше, етнокласи. Етнокласи несуть
у собі новий заряд революційності, в якому соціальні вимоги змішані
з етнокультурними і конфесійними» [4]. Відтак становлення такої «нової»
Європи, зі зміненим антропогенним, етнічним і культурним «обличчям», може
генерувати загальне зростання соціальної і політичної напруженості в регіоні.
Водночас релігійний ландшафт планети ще зберігає історико-географічну
сегментацію і деякі країни виглядають достатньо гомогенними з огляду на
релігійну приналежність своїх громадян. Мусульмани, наприклад, становлять
понад 98 % населення Мавританії, Мальдивів, Тунісу, Сомалі, Марокко, Ємену,
Афганістану та інших країн; приблизно така ж питома вага християн на Мальті,
у Парагваї, Гватемалі, Еквадорі, Сальвадорі й Польщі; три чверті населення
Таїланду, Бутану і Камбоджі є буддистами, а Індії й Непалу – індуїстами. Але
гомогенність ця розмивається. Поряд зі зміною чисельності релігійних груп,
характерною рисою конфесійної динаміки є ефект «перемішування» світового
конфесійного простору. Релігії зустрічаються одна з одною вже не тільки на
«зовнішніх місійних полях», як це було з християнством й ісламом свого часу в
Африці, а на своїх традиційних теренах. Мечеті вже давно стали звичними
атрибутами західноєвропейських міст, ніхто не дивується мормонам – дітям
монгольських кочовиків, так само, як і буддійським монахам бельгійського
походження. Навернення і перенавернення, які ще в минулому столітті мали
місце переважно до християнства, а потім, дедалі більше – до ісламу, стаються
у найрізноманітніших традиціях. У літературі ґрунтовно описано випадки
навернення християн в юдаїзм, буддистів – у п’ятидесятництво і навіть цілого
індійського села в буддизм [6].
Релігійна картина світу стає дедалі різноманітнішою. Особливо активно
цей процес розгортається у християнстві. Так, на поч. ХІХ ст. у Сполучених
Штатах було лише 20 релігій, а наприкінці ХХ ст. – понад 1500. У цілому ж,
якщо 1800 р. в світі було, до прикладу, 500 християнських деномінацій, то
впродовж ХІХ ст. їхня кількість зросла у 3,8 рази, а впродовж ХХ ст. – у
9,8 рази. Тільки за перших сім років ХХІ ст. кількість християнських
деномінацій зросла з 33 800 до 39 000 [6]. Але поруч із урізноманітненням
бачимо і рух до уніфікації у великих релігійних традиціях – в буддизмі, індуїзмі
і, особливо, в ісламі. Дві тенденції є прикметними для усвідомлення процесів,
що відбуваються в ісламі ХХІ ст. Перша – це певною мірою деарабізація
ісламу. Друга тенденція – це стрімке зростання внаслідок міграційних процесів
кількості мусульман за межами традиційно ісламських країн.
Отже, в умовах порушення стабільного ходу розвитку, виникнення
серйозних протиріч і конфліктів у суспільстві зростає увага до релігії. Релігія
перетворюється в дієвий інструмент «м’якої сили», в нову форму політичної
ідеології. Релігійний (а ширше – культурно-релігійний) чинник є вагомим

компонентом глобальної політики і міжнародних відносин. В умовах
глобалізації він активно впливає на міждержавні, міжнародні та регіональні
відносини. Водночас варто зважати на значну диференціацію місця і ролі
релігійного чинника у формуванні чи визначенні специфіки міждержавних
відносин, яка залежить від часу та регіону їх формування.
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THE RELIGIOUS FACTOR IN INTERNATIONAL RELATIONS:
EVALUATING THE CONTEXT OF ACTUALIZATION
In the modern world in many countries, religion is back in the big policy and
turns into an effective instrument of «soft power» in a new form of political ideology.
Religious (wider – cultural and religious) factor is an important component of global
policy. Among the reasons mainstream religious factor in world politics, there is an
emergence of an ideological vacuum kind created after the crises of communism;
globalization and its challenges, which led to a loosening of existing well-established
rules of society organization; an appropriate redistribution of global resource
potential, the contention of trans-corporal actors and their interests; desacralisation
of political ideology; (de-) secularization, atomization, alienation, depolarization of
society; the rise of traditional value systems, neo-archaization, search of new social,
spiritual and political identity reference points, the search of national identity, etc.
The use of the religious factor in the world politics takes on a special urgency
in the turning periods of historical development. In conditions of globalizations it
actively influences interstate, international and regional relations. The complexity of
the phenomenon gave rise to its various interpretations. Taking into account the
religious factor is important not only in the analysis of interstate relations, but it is
also the base in the aspect of international security formation system. The article
highlights the main trends of modern religious dynamics.
Key words: religion, international relations, religious factor.
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ФЕНОМЕН ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
Метою статті є дослідження основних принципів і концептуальних
підходів дефініцій «війна» та аналіз сучасного змісту цього явища.
Методологічною основою наукового дослідження є: діалектичний метод, на
основі якого проаналізовано наукові уявлення про сутність та закономірності
феномена війни та її вплив на формування цінностей і рівень захисту прав
людини у демократичному суспільстві. Виявлено, що завдяки інформаційній
революції світ змінюється, але це ніяк не впливає на кількість і якість
конфліктів у світі. У контексті теорії міжнародних відносин ведуться пошуки
рішення цієї проблеми. Теоретичним підґрунтям для демократичних країн є
теорія демократичного миру. З’ясовано, що у демократичних країн є чотири

причини уникати війн, але мова йдеться про мирні взаємовідносини саме тільки
між демократичними країнами. Оцінено вплив теорії справедливої війни на
сучасну теорії демократичного миру стосовно змісту такого явища як війна.
Ключові слова: війна, демократичні цінності, право, мораль, справедлива
війна, теорія демократичного миру.
Постановка проблеми та актуальність дослідження. Із розпадом СРСР
та завершенням «холодної» війни геополітична картина світу та сутність
міжнародних відносин суттєво змінилися. Кінець тоталітаризму (його центру)
у Європі ознаменувався перемогою демократичної моделі розвитку суспільства,
до якої повинні були прагнути і колишні країни з комуністичного табору.
На той час перспективною і актуальною була теорія Ф. Фукуями «Кінець
історії», яка стверджувала, що ми є свідками не просто кінця холодної війни
або чергового періоду післявоєнної історії, але кінця історії як такої,
завершення ідеологічної еволюції людства і універсалізації західної ліберальної
демократії як остаточної форми правління [5, с. 136]. Чи означає перемога
ліберальної демократії кінець конфліктам і війнам у світовому просторі – це
актуальне питання у сучасних міжнародних відносинах. Стратегічною метою
України є інтеграція в європейський демократичний простір, але ми
і знаходимося в стані «гібридної» війни з Росією. Викликом для нашої держави
є одночасне вирішення цих процесів і проблем у контексті загальновідомої
парадигми, що демократії одна з одною не воюють.
Метою і завданням даного дослідження є аналіз взаємозалежності та
проблем таких явищ як війна і мир та методи подолання військового конфлікту
в контексті демократичної парадигми.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасне розуміння війни та миру
базується у демократичних країнах на теоріях справедливої війни та
демократичного миру. Дослідженням проблеми справедливих і несправедливих
війн вчені займаються з давніх часів. На попередніх етапах історії
розробниками відповідної теорії були Цицерон, Августин, Фома Аквінський,
Гуго Гроцій, Еразм Роттердамський, І. Кант. Серед сучасних дослідників
морального аспекту війни виділяються Дж. Ролз, М. Уолцер, Р. Риган,
Р. Апресян та ін. Найактивніше засуджували війну та ставили під сумнів її
здатність відповідати принципам справедливості Х.-Б. Альберді, Б. Рассел,
Е. Тоффлер та ін. Засновником теорії демократичного світу прийнято вважати
великого німецького філософа І. Канта. Надалі втілювати його ідеї продовжили
М. Дойл, Б. Рассет, М. Хаас, М. Салливен та ін. Серед українських дослідників
необхідно виділити праці Н. Аманмирадова, Т. Герасимчук, В. Лісіцина,
І. Панафіліна, Ю. Ткаченко та ін.
Необхідно підкреслити, що нова парадигма міжнародних відносин
формується вже як демократична, відкрита, системна і гуманістична. І хоча
в різних регіонах світу виникають ті чи інші конфлікти, фактом залишається
загальне прагнення людства до реалізації демократії, миротворчості,
взаєморозуміння і толерантності. У цілому тенденція гуманізації становить
характерну особливість сучасного етапу розвитку системи міжнародних

відносин. За словами П. Циганкова, в міжнародно-політичній теорії гуманізація
міжнародних відносин трактується як неухильне зростання впливу на цю сферу
норм моралі і моральності, як її «олюднення», спрямована на визнання
самоцінності людини, більш повне забезпечення його прав і свобод [7, с. 51].
Паралельно з ідеями глобального гуманізму сучасна парадигма
міжнародних відносин обґрунтовує пріоритет демократії. Нині визнання в
міжнародному співтоваристві залежить від ставлення до демократичних
цінностей та принципів. Залишатися поза всесвітнього «демократичного клубу»
в сучасному світі означає бути поза трендом. Це спонукає все нові і нові
держави (в тому числі і Україну) орієнтуватися на демократичні цінності.
У цьому контексті можна розглядати процес демократичних перетворень
у кінці ХХ ст. саме як тенденцію політичного розвитку світу, в реалізації якої
дедалі важливішими виявляються не ендогенні (внутрішні) фактори
(рівень соціально-економічного розвитку, політичні процеси в суспільстві і
т. д.), а екзогенні по відношенню до даної державі, тобто міжнародне
середовище. Саме вона спонукає до демократичних перетворень [1, с. 339].
Але, конфлікти постійно виникають у різних регіонах світу і вони
змінюють свій зміст. Глобалізація супроводжується сплеском цілої низки
конфліктів, які становлять нині одну з основних загроз як для національної, так
і для міжнародної безпеки. Розвиток цивілізації й усвідомлення людством
взаємозалежності і взаємопов’язаності сучасного світу не змогли викоренити
війни і воєнні конфлікти як засіб силового вирішення міждержавних,
релігійних, етнічних та інших протиріч. Вихід із конфліктних ситуацій за
допомогою зброї, як не прикро це констатувати, залишається прикметною
рисою сучасної епохи. Чи можливо взагалі спільне застосування дефініцій
війна, демократія, мораль, право?
Пошук відповіді на проблеми війни та миру, взаємозв’язку між
демократією та миром триває і донині. Виникають різноманітні теорії стосовно
збереження у сучасному глобалізаційному світі миру і як приклад, теорія
демократичного миру (Democratic peace theory). Головна ідея теорії
демократичного миру зводиться до твердження, що ліберальні демократії
миролюбні за своєю природою і не воюють між собою, тому єдиний шлях до
встановлення всезагального миру – це поширення ліберально-демократичних
цінностей серед усіх країн світу. Її представники наполягають на тому, що
принципи і методи здійснення політики всередині держави поширюються на її
зовнішню політику, тому, на відміну від демократичних держав, авторитарні
більш схильні до проявів насилля. Основні положення теорії демократичного
миру вперше у систематичній формі викладені у статті М. Дойла
«Кант, ліберальний спадок і міжнародні справи», де він доводить, що
кантівський вічний мир може бути реалізованим тільки за умови домінування
ліберальних цінностей, адже держави з демократичним устроєм не зможуть
самовільно вступати у війну, не маючи підтримки виборців, а останні, у свою
чергу, не підтримають війну проти держави зі схожою системою цінностей.
Крім того, громадяни демократичної держави зацікавлені в мирі і з економічної
точки зору, маючи торгово-економічні взаємозв’язки з громадянами та

організаціями іншої ліберально-демократичної держави [3, с. 278]. Необхідно
зазначити і ще одного провідного автора теорії демократичного світу
Брюса Рассета, який і зробив загальний висновок цієї теорії – демократії не
воюють одна з одною.
Дійсно можна погодитися з цим висновком і сказати про те, що
у демократичних країн є причини уникати війн. По-перше, в контексті сучасної
системи міжнародного права та колективної безпеки в Європі серед
демократичних країн навряд чи виникнуть територіальні претензії і нині навіть
важко уявити військовий конфлікт, наприклад, між Німеччиною і Францією з
приводу Ельзас-Лотарингії. По-друге, демократичні держави – це зона
індивідуального комфорту для всіх мешканців цих країн (так звана концепція
«золотий мільярд»), тому якщо гіпотетично і можуть виникнути внутрішні
конфлікти, то їх вирішують мирним шляхом у результаті переговорів. По-третє,
це спільні інтереси, які як правило, стосуються спільної безпеки щодо єдиного
чи однакового для цих країн потенційного зовнішнього ворога. У такому
випадку, звичайно, союзні держави не будуть воювати одна з одною. Оскільки
багато демократій уже мають спільні інтереси і об’єднуються, зокрема, в такі
організації як НАТО або Європейський союз (який об’єднав раніше конкуруючі
та ворогуючі держави), то певно ж вони не воюватимуть між собою. Як ми
бачимо, у демократичних країнах є багато причин стосовно спільного мирного
існування. По-четверте, це багатство. Оскільки демократії, як правило, держави
багаті, то тут важко визначити причинно-наслідковий механізм. Можна
говорити про те, що для політично стабільної, економічно розвиненої держави
економічно невигідно вести війну, то вони утримуються від таких методів
розв’язання суперечностей.
Зазначимо, що представники теорії демократичного миру не виключать
конфлікти, але тільки між демократіями і недемократіями. У цьому випадку є
загроза
військового
конфлікту:
«оскільки
недемократії
можуть
використовувати силу чи погрози силою в конфліктах з іншими державами, а
інші держави очікують такого варіанта, то це створює загрозу застосування
сили у разі виникнення міжнародного конфлікту. Оскільки демократичні норми
поведінки можуть бути легко використані опонентом – недемократичною
державою, щоб уникнути відповідної реакції, демократичні держави повинні
застосувати адекватні недемократичні методи у формуванні своїх відносин
з недемократіями [4, с. 120]. Демократичні країни можуть не воювати одна
з одною, але вони вимушено втягнуті в різні світові або регіональні конфлікти
через те, що являються геополітичним суб’єктами і мають свої інтереси
в різних регіонах. У зв’язку зі змінами правил гри на геополітичній шахівниці
(не в останню чергу через агресивну політику Росії) демократичним країнам
просто необхідно брати участь у цих процесах.
Необхідно звернути увагу, що за оцінками багатьох аналітиків, зокрема й
З. Бжезінського, на поч. XXI ст. світ увійшов у зону турбулентності, коли
нестабільність та хаос лише посилюватимуться. Значні території потерпають
від воєнних конфліктів, масових безладів, стихійних лих, посилюються
техногенні ризики. Загострюються релігійні, світоглядні, етнічні, расові

суперечності на фоні зростання потужності дії чинників, що
їх посилюють [2, с. 3]. Насильство у сучасному світі не зникає, а набуває більш
жорстоких і нелюдських форм. Війна органічно притаманна людини і
позбавитися цього явища дуже нелегко, але є можливість її виправдання.
Тому у теорії демократичного миру є теза, яка стверджує, що «…їхня
миролюбність не поширюється на відносини з недемократичними державами,
що демонструють на міжнародній арені політику сили і не здатні до
раціональної дискусії та компромісів». Однак мир у справжньому сенсі цього
слова неможливий, якщо в його основі лежить принцип сили, навіть якщо сила
проявляється по відношенню до деяких держав. Отже, мир у рамках теорії
справедливої війни розглядається як один зі способів морального виправдання
війни, як її мета [3, с. 279]. Дійсно, можна зробити висновок, що війна
в контексті демократичної парадигми може бути тільки справедливою.
Розробники теорії справедливої війни стверджують, що війни, які
ведуться для самозахисту та визволення, і в яких дотримуються певних
моральних обмежень, можуть визначатися, як справедливі. Взагалі ідея
«справедливої війни» завжди буде втілюватися в життя, поки існую конфлікти.
Але війна завжди передбачає наявність моральних категорій, міркувань про те,
справедлива війна або несправедлива, правильна чи неправильна. Однак
введення в міжнародне право таких понять, як «мораль» або «загальне благо»,
нерідко веде до сумних наслідків через неможливість розробити єдиний зміст
цих категорій. Правові та моральні норми завжди були основними соціальними
регуляторами суспільних відносин у демократичних країнах. У сфері
міжнародних відносин вони мають свої суттєві особливості і відмінності. Дуже
складною, наприклад, виглядає проблема моралі в міжнародних відносинах
(і нема різниці між демократичними або недемократичними державами).
Тут з’являється додаткова і не менше важка дилема: чи зобов’язаний
міжнародний актор захищати інтереси особливої спільноти, до якої він
належить (держава), або ж можна (і треба) пожертвувати ними заради блага
більш широкої спільноті (етнічної, регіональної, загальнодемократичної,
всесвітньої), за долю якої він також несе моральну відповідальність? Дійсно, як
спростувати аргумент Н. Макіавеллі, який, допускаючи можливість моральної і
обізнаної поведінки індивідів і соціальних груп у стабільному і процвітаючому
суспільстві, наполягав на тому, що державний діяч, покликаний захищати
спільні інтереси даного суспільства, не може виконати своє завдання, не
вдаючись до брехні і обману, насильству і злу?
Зазначимо, що у пер. пол. ХХ ст. основні дискусії з приводу міжнародної
справедливості відбувалися між політичними ідеалістами (прихильниками ідей
І. Канта) та політичними реалістами (прихильниками ідей К. Шмідта), то в др.
пол. – між розробниками проектів конституціоналізації та моралізації
міжнародного права. Ю. Габермас стверджує, що нова дискусія розгорілася
навколо проблеми «шляху досягнення миру і міжнародної безпеки, сприяння
демократії і прав людини у всьому світі»: «Суперечка триває з приводу способу
досягнення цих цілей: або вони мають бути досягнутими через юридично

встановлені процедури демократичної… міжнародної організації, або ж – через
односторонньо нав’язані рішення доброзичливого гегемона» [6, с. 8].
Теорія демократичного миру генетично пов’язана з ідеєю справедливої
війни, оскільки апелює передусім до морального виправдання силових
політичних дій. Війна – це явище яке хронологічно пов’язана з появою перших
людей. Але з виникненням сучасних демократій зміст і характер війни повинні
змінитися в руслі основних постулатів демократії (свобода слова, захист прав
особистості та ін.). У контексті цих процесів виникла теорія демократичного
світу, яка гармонійно доповнює теорію справедливої війни. Необхідно звернути
увагу, що рівень конфліктів не зменшується і демократичні країни теж втягнуті
у військові регіональні конфлікти. Взагалі постбіполярний світ стає все більше
багатогранним та складним для аналізу чи то з точки зору окремих концепцій
у теорії міжнародних відносин, чи то з численних зовнішньополітичних
доктрин, стратегій провідних учасників міжнародних відносин. Україна
продемонструвала потужний рух до демократії, очищення від авторитаризму та
корупції, з цієї причини у вирішенні української кризи США та ЄС змушені
були зайняти проукраїнську позицію. Спрацював основний постулат теорії
демократичного світу – «демократії не воюють».
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THE WAR PHENOMENON IN THE DEMOCRATIC PARADIGM
The purpose of article is the research basic principles and conceptual
approaches definitions of «war» and the analysis of the present content of the
phenomenon. The methodological basis of scientific research is the dialectical
method, based on analysis of scientific understanding of essence and the regularity of
the phenomenon of war and its impact on the formation of values and protection of
human rights in a democratic society. The information revolution changes the world.
It does not affect the quantity and quality of conflicts in the world. In the context of
international relations theory how to solve this problem were searched. The
theoretical basis for democratic countries is the theory of democratic peace. It was
found that in democracies there are four reasons to avoid war. But we are talking
about peaceful relationship only between democracies countries. The influence of the
theory of just war theory to modern democratic peace on the content of the
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ДИТИНА І ЗБРОЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Проаналізовано історичні факти залучення дітей до військової справи та
участі дітей у збройних конфліктах. Зроблено висновки про відсутність норм
щодо запобігання участі дітей у збройних конфліктах у докласичному
міжнародному праві та надання захисту дітям лише в контексті захисту усіх
некомбатантів у класичному міжнародному праві. У роки Першої та Другої
світових війн виник феномен – дітей-солдат. Декларація прав дитини 1924 р.
не створила дієвого механізму запобігання залученню дітей до збройного
конфлікту. Ця мета була лише частково досягнута з прийняттям Четвертої
Женевської конвенції 1949 р. та Додаткового протоколу № 1 до неї. Конвенція
про права дитини та Факультативний протокол до неї щодо участі дітей у
збройних конфліктах, Конвенція МОП № 182 та Римський Статут
Міжнародного кримінального суду нині становлять механізм запобігання
залученню дітей у збройний конфлікт. Запропоновано на національному рівні
криміналізувати втягнення дітей у збройний конфлікт і ратифікувати
Римський Статут Міжнародного кримінального суду задля притягнення до
відповідальності осіб, винуватих у втягненні дітей у збройний конфлікт.

Ключові слова: дитина, збройний конфлікт, мілітаристське виховання,
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у
збройних конфліктах, Міжнародний кримінальний суд.
Необхідність протистояння залученню дітей до збройного конфлікту є
однією з проблем, з якою нині безпосередньо стикається українське
суспільство. Зважаючи на те, що кожне соціальне явище має історичні коріння,
звернення до витоків цієї проблеми задля кращого розуміння її сутності та
пошуку варіантів розв’язання видається доречним та своєчасним.
Історія розробки інституту захисту прав дітей під час збройних
конфліктів у ХХ ст. та сучасний його стан висвітлені у працях зарубіжних
учених – Дж. ван Бюрен (G. Van Bueren), М. Хапполда (M. Happold), Дж. Купер
(J. Kuper), С. В. Тіфенбрун (S. W. Tiefenbrun), О. М. Старовойтова, українських
учених: М. О. Баймуратова, О. І. Вінгловської, О. В. Скрипнюка,
А. В. Пшеничної та ін. Тема дитини на війні піднімається у працях з історії
дитинства, зокрема, у колективній монографії за редакцією Дж. Мартена
(J. Marten) аналізується участь дітей в Американській революції, Громадянській
війні у США, Першій та Другій світових війнах, сучасних війнах. Високо слід
оцінити працю П. Щербініна щодо дитячої повсяденності у Росії часів Першої
світової війни та О. Кучеренко щодо участі радянських дітей у Другій світовій
війні. Разом із тим указані роботи не вичерпують тему дитини на війні та
дитини зі зброєю, тим більше – її історико-правові аспекти, що й зумовило тему
цієї статті.
Варто відразу зробити застереження, що у найдавніші часи вік дитинства
спливав набагато раніше досягнення вісімнадцяти років, що нині є межею
повноліття. Отже, й залучення до військової справи розпочиналося у ранньому
дитинстві. Так, у Стародавньому Римі по досягненні хлопчиком семи років
батько вчив його їздити верхи, метати спис та битися в повному військовому
спорядженні [15, с. 153]. У стародавніх германців хлопчик набував цінності в
очах суспільства тільки тоді, коли проявляв воїнську звитягу, а до того він жив
поряд з рабами [8, с. 345]. Дитинство остаточно закінчувалося у той момент,
коли особа могла тримати в руках зброю. Невипадково Салічна правда
особливо високим штрафом охороняла життя хлопчика тільки до десяти років
(титул XXIV § 1) [14, с. 78], бо старший за цей вік хлопець уже уважався таким,
що може боронитися сам.
За часи середньовіччя військовий вишкіл хлопчиків з раннього дитинства
став нормою для шляхетського стану. Діти на війні грали роль допоміжного
персоналу, зокрема, зброєносців, вартових, слуг. Відомі й подвиги юних воїнів.
Так, шістнадцятирічний Едуард Чорний принц командував правим флангом
англійського війська у битві при Кресі. Коли його охоронці поспішили до
короля-батька по допомогу, останній відповів: «Настав час юнаку заслужити
свої шпори! Не приходьте до мене, допоки у нього будуть сили тримати в руці
меч або пику!» [18, с. 305]. Не менш відважним воїном себе показав
чотирнадцятирічний французький принц Філіп, який до кінця бився поряд з
батьком – королем Іоанном Добрим у битві при Пуатьє.

Залучення до зброї дітей стало частиною військової політики Османської
імперії. Султан Мурад І (1362–1389) започаткував девширме (данину кров’ю)
з підкорених християнських народів: хлопчиків, які досягли семи років,
вилучали із сімей, обертали на мусульман, і найкращих та найхоробріших з них
віддавали на військове навчання, а в подальшому до війська (саме їх називали
яничарами) [16, с. 28]. Така практика існувала до др. пол. XVI ст.
На сході Європи простежуються подібні тенденції у використанні дітей в
якості воїнів або допоміжного персоналу у війську. Так, Галицько-Волинський
літопис згадує отроків, які тримали коней князівських дружинників під час
битви (1232) [9, с. 390]. Військовий вишкіл юнаків проходив у Запорізькій Січі
(джури), хоча маленькі діти на Січ, як і жінки, не допускалися.
Можна упевнено сказати, що за часи докласичного міжнародного права
питання про особливу охорону дітей під час збройного конфлікту не ставилося,
адже дитинство як соціальна цінність стародавнім спільнотам була невідома.
І якщо можна говорити про захист дітей під час війни, то лише в контексті
захисту усіх беззбройних осіб. Саме так варто трактувати положення
«Божого миру», проголошеного синодом у Шарру (989), які зобов’язували
майже безперервно воюючих феодальних суверенів не застосовувати зброю
проти духовенства та бідноти, тобто проти тих станів, яким заборонено було
володіти зброєю [1, с. 412].
Дві американські революції, наполеонівські війни та Кримська (Східна)
війна явили світу нові приклади участі дітей у воєнних діях. Як влучно
висловилася Е. Макміллан, діти ставали до війська поряд з батьками, замість
батьків або всупереч батькам. Вона наводить приклади не тільки
добровільного, але й примусового рекрутування до війська колоністів
п’ятнадцятирічних і навіть дванадцятирічних хлопців [2, с. 20–21].
У французькій та англійській арміях ХІХ ст. хлопчики нерідко виступали як
барабанщики або дударі (до винаходу телефону та радіо вони були важливою
частиною системи зв’язку на полі битви). Як правило, до війська залучалися
сини військовослужбовців або сироти, нерідко були й втікачі з дому, адже роль
барабанщика видавалася дітям дуже привабливою.
У Росії залучення дітей до військової справи було дозволено на
законодавчій основі. З петровських часів дворянських дітей записували на
службу у певний полк, з тим, щоби з досягненням повноліття вони могли
розпочинати службу не з самого низу кар’єрних сходів. Утім, 1763 р.
обов’язкова служба для дворян була скасована при залишенні рекрутського
набору для простолюду. У ХІХ ст., особливо після війн проти Наполеона,
недоліки рекрутського набору стали очевидними. Через це царський уряд увів
систему військових поселень, мешканці яких мали поєднувати військову
службу з селянською працею та повинностями. Солдатські сини, а також
кантоністи з числа євреїв та деяких інших національностей навчалися
військовому ремеслу з дитинства. Крім залучення до військового навчання
неправославних дітей-кантоністів примушували до зміни віросповідання.
На кін. ХІХ ст. попри уведення більшістю країн призовного віку або
інших вікових критеріїв служби у війську не існувало механізмів запобігання

залученню дітей до збройного конфлікту. Захист дітей від негативних наслідків
збройних конфліктів був складовою захисту всього цивільного населення, що
знайшов своє відображення у конвенціях із міжнародного гуманітарного права.
До преамбули Конвенції про закони та звичаї сухопутної війни (1899 р.) було
включено «застереження Мартенса», яке свідчило, що у випадках, не
передбачених міжнародними угодами, цивільне населення і воюючі
залишаються під захистом і дією принципів міжнародного права, оскільки вони
випливають із встановлених між цивілізованими народами звичаїв та законів
людяності та вимог суспільної свідомості. У Положенні про закони і звичаї
сухопутної війни 1907 р. також містилися певні гарантії, які повинні надаватися
цивільному населенню під час війни.
Перша світова війна послужила потужним поштовхом для розвитку
міжнародного гуманітарного права. Проблема захисту прав дитини, яка на
момент початку війни уже була поставлена і вирішувалася на законодавчому
рівні у багатьох країнах Європи та Америки, була загострена тим, що діти стали
не тільки масовими жертвами, але й масовими учасниками війни. Діти з
патріотичних мотивів і під впливом романтичних уявлень про війну втікали на
театр воєнних дій. Ось деякі дані по Російській імперії. Протягом двох місяців
1915 р. поліція та жандарми на Південно-Західній залізниці затримали більше
200 дітей, з них 11 дівчаток, які прямували на фронт [10, с. 4]. Варто
погодитися з висновком П. Щербініна, що саме в роки Першої світової війни
виник особливий феномен – діти-солдати [19, с. 67], які ідентифікували себе не
з дитячим, а з військовим колективом, відхиляли дитячі ігри на користь
військового життя й позиціонували себе як захисники Вітчизни.
Війна спонукала до створення законодавства щодо захисту прав дітей під
час збройних конфліктів. Серед таких нормативних актів Російської імперії слід
назвати прийняте 2 вересня 1914 р. Положення про забезпечення дітей загиблих
на війні осіб, які перебували у діючій армії та на флоті. Захист прав дітей було
передбачено також законами щодо влаштування сімей, у тому числі дітей
солдат діючої армії та дітей загиблих солдат та офіцерів від 16 липня 1916 р.
Зазначимо, що передовсім у цих законодавчих актах йшлося про матеріальну
допомогу дітям – жертвам війни та їхнє влаштування у притулках. Проблема
запобігання участі дітей у збройному конфлікті, зокрема, реагування та
залучення їх до лав діючої армії та флоту не ставилася, а численні втікачі на
фронт просто поверталися батькам.
Наслідки Першої світової війни зумовили постановку питання про
особливий захист дітей на міжнародному рівні. У 1924 р. Ліга націй ухвалила
Декларацію прав дитини, за постановами якої саме діти мали бути першими,
хто має отримувати допомогу під час будь-якої екстремальної ситуації,
зокрема, збройного конфлікту. Утім, і Декларація 1924 р. не створила дієвого
механізму запобігання залученню дітей до збройного конфлікту, що, серед
інших численних факторів, зумовило масову участь дітей у Другій світовій
війні. Вони брали участь як у збройних силах країн антигітлерівської коаліції в
та антифашистському русі Опору, так і виступали на боці країн Вісі.
О. Кучеренко, яка написала одну з небагатьох ґрунтовних праць про участь

радянських дітей у війні, оцінює число неповнолітніх учасників війни
з радянського боку у 60 тис. Вона вказує визначну роль, яку в масовому
залученні дітей до зброї зіграло поєднання російських історичних традицій
звеличення війни з комуністичною пропагандою [3, с. 54]. Дзеркальним
її відображенням була нацистська пропаганда, завдяки якій та завдяки
примусовій мобілізації наприкінці війни до лав гітлерівської армії стало
не менше 10 тис. неповнолітніх вояків з числа членів гітлерюгенду.
Але якщо у повоєнній Німеччині в ході денацифікації ідеї залучення
дітей до мілітаризованих контрольованих державою організацій та готовності
віддати життя за офіційно проголошену ідеологію було розвінчано, то в
Радянському Союзі тему синів полку, юних партизан і підпільників, піонерівгероїв було зроблено частиною патріотичного виховання дітей та молоді, і,
таким чином, залучення дітей до воєнних дій було не тільки апологізовано, але
й глорифіковано.
Питання про спеціальний захист дітей у міжнародному гуманітарному
праві було піднято після Другої світової війни. Інституційною складовою
захисту дітей стало створення Дитячого фонду ООН, що, як передбачалося,
протягом десяти років здатен буде подолати всі шкідливі для дітей наслідки
війни. 1946 р. болівійське відділення Міжнародного Комітету Червоного
Хреста запропонувало проект Конвенції про захист дітей у випадку
міжнародного конфлікту або громадянської війни, але ця ідея була відхилена,
а запропоновані норми включено до складу Четвертої Женевської конвенції
1949 р., присвяченої захисту цивільного населення під час війни. 17 статей цієї
Конвенції так чи інакше стосуються дітей і саме вони надають не тільки
загальний, але й спеціальний захист дітям, які перебувають на окупованих або
не окупованих територіях під час збройного конфлікту. Женева-4
встановлювала декілька категорій дітей, які перебували під її захистом: діти до
7 років, до 15 років, до 18 років. Останніх, зокрема, заборонялося примушувати
до праці на користь держави-окупанта. Утім, як указувала Дж. ван Бюрен, цей
акт не встановив нижньої вікової межі для легалізації участі дітей у збройних
конфліктах [5, с. 394]. Це завдання було виконано Додатковим Протоколом № 1
до Женевських конвенцій 1977 р. Пункт 2 статті 77 зобов’язує сторони
конфлікту вжити всі практично можливі заходи щоби діти до 15 років не брали
безпосередньої участі у воєнних діях, зокрема не підлягали вербуванню до
збройних сил. При вербуванні до лав армії дітей, які досягли 15, але не досягли
18 років, сторона конфлікту зобов’язується віддавати перевагу дітям старшого
віку [6].
Конвенція про права дитини, і ратифікована майже усіма країнами світу,
підтвердила положення Женеви-4 та Додаткового Протоколу № 1. І набагато
далі пішла Конвенція МОП № 182, яка прирівняла вербування дітей для
використання їх у збройних конфліктах до найгірших форм дитячої праці
і зобов’язала країни-учасниці до викорінення цього ганебного явища [11].
Невідповідність рівня врегулювання правового захисту дітей під час збройних
конфліктів викликам часу зумовила розроблення і відкриття до підписання
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, за яким держави-

учасниці мають вживати всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб
військовослужбовці їхніх збройних сил, які не досягли 18-річного віку, не
брали прямої участі у воєнних діях, а також не підлягали обов’язковому
призову до збройних сил. Заборона вербування або використання дітей у
збройних конфліктах стосується і збройних груп, відмінних від збройних сил
держави [17]. 2004 р. Україна ратифікувала цей протокол із заявою про
недопущення за будь-яких умов участі неповнолітніх у збройних конфліктах
і 2011 р. відзвітувала про його виконання. Крім того, 2007 р. Україна
приєдналася до Паризьких зобов’язань щодо захисту дітей від незаконного
вербування чи використання збройними силами або озброєними групами та
Паризьких принципів і керівних вказівок щодо дітей, пов’язаних зі збройними
силами чи озброєними угрупуваннями [4].
Одним із найстрашніших проявів збройного конфлікту на Сході України
є те, що нині до безпосередньої участі у воєнних діях залучаються діти.
Неодноразово про це заявляли російські колаборанти, причому явно хизуючись
такою підтримкою з боку населення [12, с. 79–80]. Але відомі й факти
втягнення дітей у збройний конфлікт, в тому числі у бойові зіткнення, і з боку
урядових військ. За словами Президента України, за час проведення АТО на
Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії, загинув 21 неповнолітній [7].
Залучення дітей до збройного конфлікту на Сході України викликано, на
нашу думку, низкою факторів. На перше місце варто поставити необізнаність і
дітей, і дорослих про норми міжнародного гуманітарного права та ювенального
законодавства України, які забороняють залучати дітей до будь-яких видів
воєнної активності, включно й до допоміжної (доставляння боєприпасів, пошти,
або харчів на лінію зіткнення, участь у будуванні оборонних споруд тощо), і до
навчальної (тренування зі зброєю). Другим фактором, який проявляється на
непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської
області, є відновлення окупаційною владою та колаборантами радянських
зразків і мілітаристського виховання дітей та молоді. Певну роль відіграє й
скрутне економічне становище молоді. Так, неповнолітній, засуджений за
участь
у
не
передбаченому
законом
збройному
формуванні
(ст. 260 КК України), пояснив, що після закінчення училища намагався знайти
роботу, але марно, тому й вступив до злочинного угруповання «ДНР» [12].
Отже, проблема запобігання участі дітей у збройному конфлікті в Україні досі
не тільки не вирішена, але й загострена.
На глибоке наше переконання, цю проблему слід вирішувати у правовий
спосіб, що підтверджується наведеними вище результатами історико-правового
дослідження. Відсутність адекватного викликам часу правового регулювання,
зокрема, чітко встановленої заборони втягувати дітей у збройний конфлікт та
механізму притягнення винуватих у порушенні цієї заборони осіб до юридичної
відповідальності, зумовила, серед інших чинників, масову участь дітей у
збройних конфліктах ХХ ст.
По-перше, слід привести національне законодавство у сувору
відповідність до Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини
щодо участі дітей у збройних конфліктах. Чинне кримінальне законодавство

досі не містить відповідних норм щодо покарання осіб, винних у втягуванні
дітей у збройних конфлікт та воєнні дії. По-друге, позитивну роль у захисті
прав дитини під час збройного конфлікту зіграла би ратифікація
Верховною Радою України Римського Статуту, який поширює юрисдикцію
Міжнародного кримінального суду на злочини проти дітей, вчинені у ході
збройних конфліктів. Красномовним фактом є те, що Міжнародним
кримінальним судом за залучення дітей до збройного конфлікту було винесено
перший в його історії обвинувальний вирок: конголезець Томас Лубанга Дьїло
був ув’язнений на строк 14 років за вербування дітей до підконтрольних йому
збройних угруповань. По-третє, необхідно розгорнути правопросвітницьку
роботу серед дітей, їх батьків, військового та освітянського персоналу з метою
засвоєння та подальшого використання ними норм міжнародного
гуманітарного права щодо недопущення участі дітей у збройних конфліктах. До
цієї справи варто залучити не тільки державні інституції, відповідальні за
реалізацію ювенальної політики держави, але й міжнародні організації, зокрема
МКЧХ та його національні структури, громадські організації, професійне
юридичне співтовариство. Комплексний підхід до подолання нового для
України суспільно небезпечного явища, яким є участь дітей у збройному
конфлікті, здатен дати швидкі позитивні результати і знешкодити величезну
загрозу охоронюваній правом України цінності – дитинства.
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THE CHILD AND WEAPON: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS
The author analyzes historical facts of involving children in military affairs
and involvement of children in armed conflicts. Here are made conclusions about the
lack of rules to prevent the involvement of children in armed conflict in classical
international law and providing protection to children only in the context of the

protection of non-combatants in all classical international law. During the First and
Second World Wars arose phenomenon of children soldiers. Declaration of the
Rights of the Child in 1924 has not created an effective mechanism for preventing the
involvement of children for armed conflict. This goal was only partially achieved only
with the adoption of the Fourth Geneva Convention of 1949 and Additional Protocol 1
to it. Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol on the
involvement of children in armed conflicts, ILO Convention number 182 and the
Rome Statute of the International Criminal Court today constitute a mechanism
preventing the involvement of children in armed conflict. It is offered on nationally
level to criminalize the involvement of children in armed conflict and ratify the Rome
Statute of the International Criminal Court for prosecution of persons accused of the
involvement of children in armed conflict.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ПОГЛЯДАХ М. КОСТОМАРОВА
(«КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»)
У статті розглядаються погляди відомого українського історика
Миколи Костомарова у ранній період його наукової творчості і політичної
діяльності, коли він був членом Кирило-Мефодіївського товариства,
відображені в одному із його програмних документів – «Книзі буття
українського народу» («Законі Божому»). Показується нова політична
концепція міжнародних відносин із філософсько-релігійним характером,
створена вченим на основі вивчення ним історичного розвитку європейських
народів і держав та християнської церкви. З’ясовується, що історик розробив
досить оригінальну систему поглядів на можливість створення у
загальносло’янському світі («Слов’янщині») нового міжнародного союзу з
рівними правами і збереженням незалежності. З його точки зору, саме Україна
повинна була б стати певною основою для цього утворення. Автор цілком ясно
показує, що основними суб’єктами у міжнародних відносинах є передовсім
народи, а вже потім держави. Він засуджує практику воєн у міжнародних
стосунках і вважає, що виправдати можна лише визвольні війни. Загалом вся
концепція М. Костомарова відображає систему ліберальних поглядів на
міжнародні відносини.
Ключові слова: Костомаров, «Книга буття українського народу»,
міжнародні відносини, Україна, народ.

Значення України для розвитку міжнародних відносин – одна із тем у
вітчизняній історіографії, що досить часто з’являлася в працях дослідників
різноманітних напрямів, однак, мало ще вивчена в сучасній науковій думці.
Тим не менше, цьому питанню приділялося досить багато уваги в часи як
Середньовіччя, так і Нового часу істориками, філософами, теологами,
політиками тощо. Одним із них був український історик Микола Костомаров
(1817–1885).
Творчість М. Костомарова дотепер залишається знаковою для
політичного та історичного осмислення минулого і сучасності. Вона
досліджується вченими з різних позицій і їй присвячено величезний пласт
наукової літератури.
Центральними питаннями, що піднімалися в роздумах учених
(істориків, філософів, правознавців) щодо сутності міжнародних відносин,
завжди передовсім були проблеми війни і миру, визначення учасників цих
відносин, винайдення шляхів порозуміння між ними тощо. Власне, все це ми
бачимо і в творчості М. Костомарова, зокрема в його праці «Книга буття
українського народу», котра була написана у 1845–1846 рр., хоча у
друкованому вигляді вона побачила світ лише у 1918 р. Дослідники трактують
цей твір одночасно і як філософсько-релігійний трактат, і як політичний
програмний маніфест – документ, що лежав в основі діяльності таємного
Кирило-Мефодіївського товариства. Сама ця організація проіснувала з
1845 по 1847 рр., поки не була знищена російською імперською владою.
У «Книзі буття» відобразилися головні світоглядні позиції як самого
М. Костомарова, так і членів Кирило-Мефодіївського товариства, які вже
сучасний нам історик О. Ясь охарактеризував наступним чином:
«М. Костомаров обстоював ідею рівності людей, станів та етнонаціональної
спільнот, національної гармонії, що спиралася на трансцендентальні цінності
християнства й морально-етичні відчування народного/національного духу,
актуалізовані постулати народоправства і федеративний спосіб організації
суспільства, витоки якого він вбачав в удільно-вічовому укладі Київської Русі й
демократичних традиціях козацтва» [4]. Даючи характеристику цій роботі
інший дослідник, В. Артюх, відзначив, що він «написаний на перетині трьох
великих ідеологій першої половини ХІХ ст. – романтизму, народництва та
панславізму, поєднаних з ідеями християнської філософії» [1, с. 7].
Із точки зору М. Костомарова, головним суб’єктом міжнародних відносин
є народ (а держава – вже в другу чергу). Але зовнішнім фоном, причому
визначальним для народів, є релігія і діяльність Бога. Саме Бог створивши світ,
визначив для кожного народу («кожному колінові і племені»») місце його
проживання на землі («даровав край жити») з метою пошуку Бога (п. 1).
Релігійних фактор у поглядах М. Костомарова виявляється одним із
найважливіших для визначення «чистоти християнської» і саме тому він є
визначальним у процесі розвитку міжнародних відносин.
Погляди історика у висвітленій ним концепції не є абстрактними, суто
філософськими, чи суто релігійними. Філософсько-релігійне забарвлення тут є
більше зовнішнім, що спирається на історичну основу – події з минулого

світової історії, історії країн Європи, історії слов’янських народів та історії
України, майстерно вплетені автором у історію християнської церкви. Хоча в
самому цьому творі ми не побачимо історичних дат і фактів, проте вони цілком
виражено виступають за описами історичного процесу. Звернімо увагу ще й на
те, що М. Костомаров вживає термін «Україна» як рівноправний і діючий
стосовно інших аналогічних термінів, хоча загальноприйнятим (як в науковій,
так і художній літературі) на час написання ним свого твору все ж таки був
зовсім інший – Мала Росія, Малоросія.
Як вважає М. Костомаров, війни, що почалися в історії людства і
пролиття крові – це не що інше, як результат діяльності диявола і самих людей,
котрі відмовилися від Бога, після чого й «почала земля поливатися кров’ю і
усипатися попелом і костями» (п. 2). Крім того, відмова від Бога призводить ще
й до втрати державності. Зокрема, прикладом цього є історія євреїв, котрих
було покарано за те, що «почали кланятися Ваалу і Дагону»: як результат,
«пропало і царство їх і всіх забрали у полон халдеї» (п. 14). Така ж доля чекала
й греків: «…бились вони між собою і попали в неволю і спершу під македонян,
а вдруге до римлян» (п. 18).
Проте, Бог може покарати народ не лише за відступництво від віри, але й
за надмірну пихатість. Тому греки хоч і прийняли «благодать», тим не менше,
«оставили при собі і імператорство, і панство, і пиху царськую, і неволю, і
покарав їх Господь: чахло, чахло грецьке царство тисячу років, зчахло зовсім і
попало до турків» (п. 47). Тут М. Костомаров вже натякає на історію
Візантійської імперії, котра загинула 1453 р.
Для інших народів, що не в повній мірі повірили в Бога («не зовсім
зовлеклись ветхого чоловіка со страстями і похотями»), також чекало
покарання. Передовсім це стосувалося французів, іспанців, італійців («влохи»),
німців та інших: «…хоча французи були хрещені, одначе меньше шановали
Христа, ніж честь національну… а англічане кланялись золоту і мамоні, а другі
народи так же своїм ідолам, і посилали їх королі і пани на заріз за шматок
землі, за абак, за чай, за вино; і табак, і чай, і вино стали у них богами…» (п.
51). Таким чином М. Костомаров показував колоніальну політику європейських
держав як зло, що в першу ж чергу оберталося проти них же. Однак, ці народи
шукають свій порятунок і шляхи виходу із цієї ситуації. Але результатом цих
пошуків стали егоїзм (інтерес) та Французька революція: «І французи короля
свого забили, панів прогнали, а самі почали різатися і дорізалися до того, що
пішли у гіршую неволю» (п. 56).
Чому ж саме так сталося з цими народами? «Бо на їх господь хотів
показать усім язикам, що нема свободи без Христової віри» п. 57). Із точки зору
М. Костомарова, хоч французи і намагалися здобути свою свободу через
революцію, але ж під час неї вони відмовилися від релігії, проголосивши
рівність і братерство без Бога. І тому він пише: «…нема свободи без віри»
(п. 58).
Зовсім іншу історичну ситуацію М. Костомаров намагається представити
із слов’янськими народами. Він їх представляє як меншого брата в сім’ї
європейських народів («у сім’ї Яфетовій»). Але цьому меншому брату історик

відводить особливу роль у розвитку міжнародних відносин: «Трапляється, що
менший брат любить дуже отця, одначе получає долю меншу проти старших
братів, а потім, як брати старші своє потратять, а менший збереже своє, то і
старших виручає» (п. 60). При цьому всі слов’янські народи вчений об’єднав в
один світ під назвою «Слав’янщина». Між іншим, ідея єдиного слов’янського
світу є досить своєрідною цивілізаційною концепцією, що зародилася ще у
ХVII ст., потім знайшла свій розвиток у творах вже ХVIIІ ст. і нарешті знайшла
своє відображення у наукових дослідженнях та політичних працях ХІХ ст.
[4, с. 112–137].
Й хоча слов’янські народи від самого початку свої історії «кланялись…
одному Богу – вседержителю, ще його й не знаючи» (п. 61) а потім ще й
прийняли «віру Христову так, як ні один народ не преймовав» (п. 63), все ж
таки й їх не обійшло лихо, навіть два: «одно – незгода між собою, а друге те,
що вони, як менші брати, усе переймали од старіших» (п. 64), наприклад, «од
німців королів і князів, і бояр і панів» (п. 65). І це знову призвело до того, що у
слов’янських народів «стала і пиха, і помпа, і гвардія, і двор» (п. 65). Саме після
цього М. Костомаров вісвітлює історичну палітру міжнародних конфліктів
навколо слов’янського світу, що виникли як покарання Боже: «І попадали
слов’яне в неволю до чужих; чехи і полабці – до німців, серби і болгари – до
греков і до турок, москалі – до татар» (п. 67). Тобто тут історик намагався
показати реальну загрозу, яка могла призвести взагалі до загибелі всього
слов’янського світу, адже ж зникли ті слов’яни, що «жили около Лаби і
Помор’я Балтицького, ті пропали, так що і сліду їх не осталось» (п. 68).
Вже далі в центр свого твору М. Костомаров виводить образ України,
який розкривається через її стосунки із трьома слов’янськими державами –
Польщею, Литвою (малось на увазі, звичайно, Велике князівство Литовське, в
якому переважав саме слов’янський етнічний елемент) та Московщиною. Щодо
Литви історик лише обмежується констатацією факту перебування українських
земель в її складі. А от щодо Польщі та Московщини навпаки – намагається
детально розкрити їх взаємовідносини, спираючись на родинну термінологію
(сестра, брат), на внутрішній світ кожної держави.
З-поміж усіх цих держав Україна виділяється тим, що вона не любила «ні
царя, ні пана, а зкомпоновала собі козацтво, єсть то істеє братство…
І постановили вони чистоту християнську держати… віру святую обороняти і
визволяти ближніх своїх з неволі» (пп. 76–78). Як бачимо, головна відмінність
України від усіх інших народів і держав, передовсім європейських, з точки зору
М. Костомарова, полягає у її християнській чистоті, чого всім іншим завжди
бракувало впродовж всієї їх історії.
І до Польщі, і до Московщини М. Костомаров показав свій
найкритичніший підхід. В обох цих країнах, як він писав, «одурів народ».
У Польщі – бо «поробили панство» (п. 71). А в Московщині – бо «народ
московський і попав у ідолопоклонство, бо царя свого нарік богом, і усе, що
цар скаже, те уважав за добре, так що цар… душив та топив по десятку тисяч
народу, а літописці, розказуючи те, звали його христолюбивим» (п. 73).

Чи розглядав М. Костомаров війну як природну і невідворотну річ?
Вочевидь, що ні. Для нього вона – лише результат відмови народів від Бога.
І тому він вважав, що виправданою може бути тільки одна війна – «найсвятіша
і славніша війна за свободу» (п. 93).
Центральним суб’єктом і водночас об’єктом міжнародних відносин
М. Костомаров вважав Україну. Він детально не зупиняється на характеристиці
цього суб’єкта, не визначаючи його ні як державу, ні як іншу якусь спільноту,
лише поверхнева, зачіпаючи її політичні елементи (козацтво). Тим не менше, з
його тексту випливає, що під Україною він розумів одночасно і державу, і
народ як єдине ціле, невід’ємні частини єдиного політичного світу.
Україна у відносинах зі своїми сусідніми державами – Польщею та
Московщиною – постає у творі як єдина серед них «вольна» (хоча це
стосується, вочевидь, і всього іншого світу, який, зрозуміло, теж таким не є).
Саме від неї й виходить заклик до життя «по-братерськи» (п. 87). Міжнародна
політична програма, яку пропонувала Україна – це певний союз рівних між
нею, Польщею та Московщиною на народній основі: «…і було б три Речі
Посполиті в однім союзі не розділимо і несмісимо по образу Тройци Божой»
(п. 91). Історичні події, які представляє історик, показують досить важкий шлях
до створення ідеального міжнародного союзу. У боротьбі між демократичним і
монархічним началом перемагає останнє. Спочатку все завершується
знищенням самої України (п. 92), а потім і Польщі (п. 102), яка все ж
намагалася йти шляхом, запропонованим Україною («І одізвався він, той голос
України, в Польщі, коли 3 мая постановили поляки, щоб не було панів і всі
були б рівні в Речі Посполитій; а того хотіла Україна за 120 літ до того»)
(п. 101). Вплив українського фактора М. Костомаров вбачав і в російських
реаліях, натякаючи на повстання декабристів у 1825 р. (п. 105).
Тим не менше, М. Костомаров вбачав логіку розвитку міжнародних
відносин у слов’янському світі виключно в контексті руху до створення
єдиного міжнародного союзу – «Слов’янщини» – який буде заснований на
засадах рівності і демократичності, де кожен суб’єкт зберігав би за собою
незалежність (пп. 108–109).
У цілому, все вищевикладене дає досить однозначний матеріал щодо
того, що Микола Костомаров не був сповідником ідей політичного реалізму в
міжнародних відносинах, а належав саме до тієї ж когорти вчених, що
виходили в оцінці міжнародних відносин із суто ліберальних позицій.
Таким чином, погляди Миколи Костомарова можна розглядати як
своєрідну ідею геополітичного характеру щодо ролі та значення українських
земель та українського народу в історії розвитку всього слов’янського світу
(«Слов’янщини»). При цьому багато моментів у його поглядах були
співзвучними із ідеями європейських філософів, правознавців і політиків
(зокрема, що виправданою може бути тільки визвольна війна).
Література:
1. Артюх В. Історіософія Миколи Костомарова // Світогляд – Філософія –
Релігія. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 5–15.

2. Костомаров М. Закон Божий (Книга буття українського народу). –
Київ, 1991. – 40 с.
3. Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії ХVIII –
початку ХХ ст. : між Слов’янщиною та Європою. – Тернопіль, 2016. – 480 с.
4. Ясь О. Народницький напрям в історіографії // Енциклопедія історії
України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 190–194.
Lastovkyi Valeriy
Doctor of Historical Sciences, Professor
Kyiv National University of Culture and Arts
MYKOLA KOSTOMAROV’S OPINION ON THE INTERNATIONAL
RELATIONS («THE BOOK ON THE UKRAINIAN NATION BEING»)
In the article the views of the famous Ukrainian historian Mykola Kostomarov
in the early period of his scientific work and political activities when he was a
member of Cyril and Methodius, reflected in one of its programs – «Genesis of the
Ukrainian people» («law of God»). Showing new political international relations of
philosophical and religious nature, scientists created it by studying the historical
development of European peoples and nations and the Christian church. It turns out
that quite a historian developed an original system of views on the possibility of
creating zahalnoslo'yanskomu in the world («Slavs») a new international alliance
with equal rights and preservation of independence. In his view, that Ukraine would
have to be some basis for this formation. The author quite clearly shows that the
main actors in international relations are the first of the nations, and then the state. It
condemns the practice of war in international relations and believes that can only be
justified liberation war. In general, the whole concept M.Kostomarov reflects the
system of liberal views on international relations.
Key words: Kostomarov, «Genesis Ukrainian people», international relations,
Ukraine, the people.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД КОНВЕРГЕНЦІЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ СМИСЛІВ
Метою роботи стало здійснення аналізу феномену динамічності,
мобільності міжнародної безпекової карти в умовах переходу від біполярного
до поліполярного світу, визначення основних їх проявів від локального до
глобального, детермінування їх основними міжнародними гравцями, що
визначають світовий поступ у сфері технологій та суспільного способу
життя, застосування концепції С. Хантінгтона для пояснення української
дійсності.
Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, повідомлень ЗМІ
(офіційних чи незалежних), інформаційних матеріалів, розповсюджених у
мережі Інтернет; порівняльний, ретроспективний, метод аналізу.
Наукові концепції С. Хантінгтона щодо сучасного світорозуміння та
міжнародної безпеки виявилися актуальними і у дослідженні місця і сутності
українського досвіду конвергенції цивілізаційних смислів. Автори виявили, що
приклад України спростовує беззаперечне визнання релігійного чинника як
домінуючого у формуванні внутрішнього та зовнішнього стану безпеки.
Православна в більшості Україна стала стратегічним ворогом православної
Росії і водночас стратегічним партнером католицького та протестантського
Заходу і мусульманської Туреччини. Спрогнозовано можливість перетворення у
ХХІ ст. України як межової території на нову світову цивілізацію або як
мінімум виняток із «зіткнення цивілізацій».
Ключові слова: міжнародна безпека, конфлікт, Україна, світова війна,
Росія, інформація.
Спроби великих держав формувати і контролювати міжнародний порядок
абсолютно дієвими виглядають лише на їх переговорах та у звітах міжнародних
безпекових організацій. Інформаційним забезпеченням саме такої позиції
міжнародних гравців стають наукові пошуки, що враховують широкий спектр
історичного розвитку міждержавних, регіональних і глобальних процесів у
Новий та Новітній час. Одним із найвагоміших здобутків даної парадигмальної
позиції є творчість Самуеля Хантінгтона.
Метою роботи є аналіз феномену динамічності, мобільності міжнародної
безпекової карти в умовах переходу від біполярного до поліполярного світу,
визначення основних їх проявів від локального до глобального, детермінування
їх основними міжнародними гравцями, що визначають світовий поступ у сфері

технологій і суспільного способу життя, застосування концепції С. Хантінгтона
для пояснення української дійсності.
У зв’язку з визначеною метою, сформульовано такі завдання даного
дослідження:
дослідити місце і сутність українського питання на міжнародній
арені;
надати характеристику методам, які використовувалися та
використовуються під час здійснення структуризації міжнародного
геополітичного поля;
визначити основні інформаційні лінії, якими С. Хантінгтон
обґрунтовує парадигмальну точку зору щодо подій, пов’язаних із
протистоянням світорозуміння у різних країнах;
висвітлити основні канали поширення мовно-релігійних потреб у
світовому інформаційному просторі у контексті подій, що пов’язані із
конфліктними ситуаціями.
Об’єктом дослідження можна визначити твори С. Хантінгтона.
Предмет: наукові концепції С. Хантінгтона щодо сучасного
світорозуміння та міжнародної безпеки.
Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури, повідомлень ЗМІ
(офіційних чи незалежних), інформаційних матеріалів, розповсюджених
у мережі інтернет; порівняльний, ретроспективний, метод аналізу.
Формування міжнародної безпекової карти здійснювалося відповідно до
чітко встановлених геополітичними акторами схеми. У геополітичних акторів,
як правило, мета завжди співпадала. І навіть методи досягнення вказаної мети,
як не парадоксально, дуже часто були однаковими. Цією ідеєю-мрією, заради
якої політичні, економічні, релігійні лідери нехтували людськими долями,
втратами різноманітних ресурсів, ставало домінування над переважаючою
часткою територій, людей, ідей, структур у регіоні чи світі.
Творчість С. Хантінгтона стала спонукою до виокремлення основних
структуротворчих складників сучасних міжнародних відносин. На критиці його
творчості виникали нові ідеї та концепції. Так, А. Назаретян переконував у
тому, що людська цивілізація зуміє вийти із тупика-катастрофи, яку змалював
С. Хантінгтон, і основою цього виходу стане кореляція могутності
енергетичних потоків та засобів стримування [6]. Натомість нову оцінку
значення модернізації в ідентифікації цивілізацій на противагу роздумів
С. Хантінгтона зробили В. Шалін, А. Абрамовський, Е. Бритикова [9].
Уточненням процесів ідентифікації конфліктів (ототожнення з культурними
конфліктами конфліктів іншого змісту) займався А. Циганков [8].
Для С. Хантінгтона певні маркери міжлюдських відносин стають
незмінними складовими сучасного міждержавного взаємовпливу. Такими,
насамперед, є мови, релігії, культури. У ХХ–ХХІ ст. можливо і доречно
зважати на ці маркери як визначальні. Однак у попередні епохи, особливо часи
могутніх імперій (Британської, Французької, Австрійської, Османської,
Російської, Французької, Іспанської, Китайської), мова володаря ставала

обов’язковою для підлеглих, як і релігія, а культура вважалася як засобом
долучення до цивілізованішої потуги, так і засобом переваги.
Українське питання у творчості С. Хантінгтона, відповідно до його
парадигми, могло бути вирішене як суто внутрішній конфлікт між
православними та греко-католиками України [7]. Прогноз ученого виявився не
зовсім точним.
Неоголошена «гібридна» війна РФ проти України виявилася не лише
неприхованою агресію проти суверенної неядерної держави, але єдиним
прецедентом переділу встановлених після Другої світової війни міжнародних
кордонів. Керівництво РФ для виправдання агресивних дій проти суверенної
держави використало саме ті чинники, які є одними із найвагоміших у
концепції С. Хантінгтона, а саме: мова, релігія, культура. 28 липня 2014 р. у
Москві святкують 1026-річницю Хрещення Русі. Однак вулиці міста
переповнені не християнами, а…мусульманами. Цього дня вони святкують
Ураза-Байрам – закінчення посту Рамадан. В. Путін про це говорить так: «У нас
восточное православное христианство, некоторые теоретики говорят, что оно
во многом ближе к исламу, чем к католикам» [5, с. 25].
Ці зусилля державної влади РФ були повністю підтримані церковною
владою Російської православної церкви. У серпні 2014 р. Патріарх
Московський Кирил Гундяєв нарешті робить свій внесок у розв’язану Кремлем
війну в Україні. Спочатку він пише листа предстоятелям православних Церков,
у якому називає війну церковною – проти православ’я. Мовляв, уніати й
розкольники, узявши до рук зброю, під виглядом АТО пішли на Донбас
убивати православних [5, с. 22].
Необхідно погодитися із позицією С. Хантінгтона у тому, що Захід
(євроатлантична цивілізація) все більше буде зіштовхуватися у своєму
прагненні вестернізувати та модернізувати не-Захід з усе більшим спротивом.
Глобалізаційні процеси не тільки сприяли зіткненню, а через це й програшу
«західного капіталізму конкуренції» від «азіатського капіталізму партнерства»,
вони довели, певним чином, ілюзорність самого явища глобальної
євроатлантичної уніфікації [3, с. 4]. Одним із найважливіших акторів, що
здійснюватиме спротив США стане Росія, яка у собі поєднує, як реакційний
екстремістський напрям православ’я, так і ісламу. На думку З. Бжезинського,
«Як тільки Росія відновить свою могутність, то розпочне також здійснювати
вплив на своїх західних і східних сусідів» [1, с. 409]. Ця роль РФ ще більш
посилюється у зв’язку із тим, що її влада не гребує підтримкою рухів, які
поєднують риси «русского мира», панславізму, формування об’єднавчого
релігійного напряму на межі православ’я, ісламу, національних релігій. Влада
РФ, офіційно дотримуючись підтримки православ’я, у той же час активно
використовує потенціал екстремістських ісламських груп, як в Росії, так і поза
її межами (в Азії та Європі).
Саме вибір козацької України (класичний за С. Хантінгтоном) на користь
єдиновірної православної Росії у 1654 р. призвів до століть «пропащого часу»
(за М. Драгомановим). І можливо Україна як межова територія у ХХІ ст. стане
новою цивілізацією, або як мінімум винятком із «зіткнення цивілізацій». Такий

сценарій, на думку О. Горбача, на руку Європі, але не США [2, с. 110]. Отже,
маємо шукати власну користь. І не забувати про долю Чехословаччини 1938 р.
В. Денисов підштовхує до наступних висновків: «Можливо Європі варто ще раз
простудіювати уроки Другої світової війни, дійшовши висновку, що нині
Україна, як тоді Чехословаччина, може стати запальником вселенського
вибуху, який, накривши Європу, пошириться на весь світ» [4, с. 12].
Таким чином, приклад України відкидає беззаперечне визнання
релігійного чинника як домінуючого у формуванні внутрішнього та
зовнішнього стану безпеки. Православна в більшості Україна стала
стратегічним ворогом православної Росії і водночас стратегічним партнером
католицького та протестантського Заходу і мусульманської Туреччини.
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cards dynamics and mobility in conditions of the transmission from a bipolar to a
polypolar world, designation their main manifestation from local to global,
determination them as basic international players that define world’s progress in the
field of technology and social way of life, the application of S. Hantington’s concept
for Ukrainian reality explication.
S. Hantington’s scientific concepts on modern world outlook
and international security have proved to be relevant in studying the space and also
in entity of Ukrainian experience of convergence of civilisation meanings.
The authors found out that the example of Ukraine rejects the unquestionable
acceptance of the religious factor as a dominant in forming the internal and external
State of security. Ukraine that is in the most orthodox has become a strategic enemy
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to the «clash of civilizations».
Key words: international security, conflict, Ukraine, World War II, Russia.
УДК 32
Mikołajec Jarosław
Doktor habilitowany, Starszy Wykładowca
Politechnika Śląska w Gliwicach
(Gliwice, Polska)
GRANICE ETNICZNE UKRAINY.
REFLEKSJA GEOPOLITYCZNA I HISTORIOZOFICZNA
Streszczenie. Wywodzące się z Rusi Kijowskiej etnosy rosyjski i ukraiński
uczestniczyły w ekspansji Imperium Rosyjskiego w kierunku Pacyfiku. Szczególna
rola w tej ekspansji przypadła Kozakom. Ze względu na silne polityczne centrum i
scentralizowany aparat państwowy etnos rosyjski zdominował etnos ukraiński. W
okresie sowieckim Ukraińcy w Rosji ulegli rusyfikacji. Współczesne granice Ukrainy
nie obejmują ziem etnicznie ukraińskich znajdujących się na terytorium Rosyjskiej
Federacji, które od lat 30. XX wieku uległy stopniowej rusyfikacji. Należą do nich
Kubań, południowa część obwodów woroneskiego i biełgorodzkiego, Starodubie i
okolice Taganrogu. W przestrzennej rywalizacji Ukrainy i Rosji można zauważyć
wiele prawidłowości, które mogą być wytłumaczone tylko na gruncie geopolityki.

Słowa kluczowe: terytorium etniczne, Ruś Kijowska, Ukraina, Rosja, Kozacy,
migracje, etnos marginalny, eurazjatyzm
Możliwe sĎ trzy idealne przypadki relacji między granicami państwa i
terytorium etnicznym: powierzchnia zajmowana przez dany naród jest mniejsza od
powierzchni państwa, większa od niej, obie powierzchnie się pokrywajĎ. Sytuacja
geopolityczna Ukrainy zbliżona jest do przypadku drugiego: ukraińska powierzchnia
etniczna jest większa niż powierzchnia państwa ukraińskiego. Równocześnie
powierzchnia ziem zwarcie zamieszkałych przez Ukraińców poza granicami Ukrainy
jest większa niż analogiczna powierzchnia zamieszkała przez przedstawicieli innych
narodów na jej współczesnym obszarze.
Od Rusi Kijowskiej do narodów wschodniosłowiańskich.
Źródła współczesnego podziału Rusi na trzy narody wschodniosłowiańskie sĎ
późniejsze niż Ruś Kijowska i nie wynikajĎ ze średniowiecznych podziałów
plemiennych. Czynniki rozłamowe pochodziły z zewnĎtrz (agresja mongolska i
ekspansja polsko-litewska na wschód), a rozbicie dzielnicowe ułatwiło ich działanie.
Ukształtowały one nie tylko Ukrainę, Rosję czy Białoruś, ale do pewnego stopnia
także Polskę i Litwę. Bliższe pokrewieństwo językowe i etniczne Białorusi i Ukrainy
niż obu tych narodów z RosjĎ jest dowodem na to, że przyczynĎ wytworzenia się
tych dwóch etnosów była wspólna egzystencja w obrębie państwa polskolitewskiego. Fakt ten rzutuje również na obecny status geopolityczny Ukrainy,
zwłaszcza zaś na jej prozachodnie aspiracje. Zdominowanie przez Moskwę
Nowogrodu Wielkiego w XV i XVI wieku uniemożliwiło samodzielny rozwój
miejscowego etnosu, a w konsekwencji powstanie czwartego narodu ruskiego, mimo
iż były ku temu przesłanki, z których najważniejszĎ były ścisłe zwiĎzki polityczne z
PolskĎ i LitwĎ13.
Znamienne sĎ pewne fakty dotyczĎce granic obszarów ukraińskojęzycznych.
Mieszkańcy Rusi Zakarpackiej, mimo wielowiekowego braku łĎczności politycznej z
resztĎ Ukrainy, oddzieleni od niej trwałĎ granicĎ politycznĎ i wyraźnĎ naturalnĎ
(Karpatami) posługujĎ się dialektem języka ukraińskiego, a nie zupełnie odrębnym
językiem lub tym bardziej zbliżonym do rosyjskiego. Na wschodzie Ukrainy, mimo
braku historycznej granicy politycznej, istnieje ostre rozgraniczenie między
obszarami ukraińskojęzycznymi i rosyjskojęzycznymi. Mieszkańcy sĎsiednich
wiosek tego pogranicza, na przykład w centrum obwodu woroneskiego, wykazujĎ
często zupełnie różne cechy etniczne i językowe. Nawet powierzchowna znajomość
języka ukraińskiego wystarcza na to, by odrzucić często spotykany stereotyp, że jest
to język w jakimś sensie „pośredni” między polskim i rosyjskim. Fakty te dowodzĎ,
że u podłoża procesu narodowotwórczego Ukraińców leżały mocne podstawy
historyczne, geograficzne, językowe i kulturowe.
Etnosy peryferyjne Ukrainy i Rosji.
W dziejach różnych narodów można wskazać wiele przypadków etnosów
peryferyjnych: Szeklerzy i Czangowie sĎ etnosami peryferyjnymi Węgrów,
13
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Karelowie i Kwenowie Finów, Kaszubi Polaków. Etnos peryferyjny pod względem
kulturowym i językowym wykazuje cechy zbliżone do głównego ludu i wywodzi się
z niego, a jego cechy szczególne wynikajĎ z długotrwałej izolacji i interferencji
sĎsiednich kultur i języków. Etnosami peryferyjnymi Ukrainy sĎ Rusini Karpaccy,
Rosji Pomorcy i Starowiercy, w obu przypadkach Kozacy. Społeczności kozackie
typowe dla eurazjatyckich stepów, rozproszone były od delty Dunaju po dorzecze
Amuru. ToczĎcy się w ukraińskiej i rosyjskiej literaturze historycznej spór o
Kozaków jest integralnĎ częściĎ sporów dotyczĎcych historycznych relacji Ukrainy i
Rosji.
Kozacy ze swojej istoty byli etnosem bĎdź grupĎ etnosów peryferyjnych czyli
społecznościami pogranicza. Ich cechy kształtowały się na skutek swoistej „ucieczki
na peryferie” państwa czy wręcz cywilizacji ludności różnego pochodzenia
etnicznego. Wędrówki na peryferie i tworzenie na ich obszarze nowych społeczności
występowały
w
historii
nowo
zasiedlanych
ziem
bardzo
często.
Dziewiętnastowiecznymi przykładami mogĎ być gorĎczki złota w Ameryce
Północnej i Australii, wędrówki mormonów na zachód USA czy burski wielki trek w
Afryce Południowej. Podkreślano też analogie między „stepowymi” kozakami i
„morskimi” piratami, jak również zaprzęgniętymi w służbę wojskowĎ państw ich
odpowiednikami: kozakami rejestrowymi i korsarzami.
Tereny kozackie to obszary na których granica obu etnosów się rozmywa. Ich
substrat etniczny miał charakter mieszany. Widać to wyraźnie już na przykładzie
Siczy Zaporoskiej, która gromadziła ludzi różnego pochodzenia etnicznego z
dominacjĎ ukraińskiego. KonsekwencjĎ tej wieloetniczności jest współudział
Ukraińców w rozprzestrzenianiu się etnosu rosyjskiego na Wschód.
W przypadku Ukrainy zwiĎzek z kozakami był silniejszy niż w przypadku
Rosji. Hymn państwowy nazywa Ukraińców „braćmi kozackiego rodu”. Kozacy
ukraińscy bronili swojego kraju przed wrogami, kozacy rosyjscy organizowali
powstania przeciwko Rosji. Idea kozacka jest narodowĎ ideĎ ukraińskĎ, podczas gdy
wiodĎcĎ ideĎ narodowĎ Rosjan jest idea Trzeciego Rzymu, czyli panowania nad
światem. Rosja posługiwała się kozakami instrumentalnie, prześladujĎc ich bĎdź
wykorzystujĎc jako siłę militarnĎ do własnych celów. Te dwa sposoby traktowania
Kozaczyzny wynikały wprost z pryncypiów ideowych obu państw i narodów. Rosja
miała silne centrum polityczne, które podporzĎdkowywało sobie w sposób
bezwzględny całe imperium, również etnosy marginalne. Tymczasem kozacy
ukraińscy byli partnerami Ukrainy, w przypadku braku niepodległego państwa wręcz
jego substytutem. StĎd też traktowanie Siczy Zaporoskiej jako trzeciego elementu
politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Sicz była centrum politycznym
Ukrainy, a nie jej peryferiami14.
Nadwołżański „konflikt o Faszodę”
Ta dość pretensjonalna metafora odwołujĎca się do znanego wydarzenia jakie
miało miejsce w południowym Sudanie pod koniec XIX wieku ma zilustrować
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skrzyżowanie dróg migracji Rosjan i Ukraińców podczas ich drogi z obszaru starej
Rusi Kijowskiej ku Pacyfikowi i Morzu Czarnemu.
W czasach nowożytnych etnosy rosyjski i ukraiński rozprzestrzeniły się w
kierunku wschodnim ku Morzu Czarnemu, Kaspijskiemu i Pacyfikowi zachowały
dość stabilnĎ granicę między sobĎ na zachodzie, na „pierwotnych” ziemiach ruskich.
Ich granica była tam wyraźna, im bardziej na wschód tym bardziej rozmyta, wreszcie
nie było jej zupełnie. Zanik granic nie oznaczał jednak rozmycia się świadomości
etnicznej i narodowej. Jedynie etnos białoruski nie miał perspektywy ekspansji, a w
ciĎgu ostatniego stulecia zmniejszył swojĎ powierzchnię kosztem Rosji15.
Tempo migracji Rosjan i Ukraińców ku Pacyfikowi i przyłĎczanie kolejnych
ziem do imperium było zdumiewajĎce - dotarli tam wcześniej niż do Bałtyku i Morza
Czarnego. Pierwszy wielki ośrodek miejski nad Pacyfikiem, Ochock, założono w
1647 roku. Tymczasem Azow u ujścia Donu zdobyty został w roku 1696, zaś
Petersburg założono w 1703 roku. Rosyjskie osadnictwo pojawiło się więc nad
Pacyfikiem wcześniej niż nad Bałtykiem i Morzem Azowskim. Ukształtowała się
wspólna przestrzeń między dawnĎ RusiĎ i Pacyfikiem, na której z tubylcami mieszały
się napływowe substraty etniczne – rosyjski i ukraiński, ale z uwagi na silniejsze
politycznie centrum, etnos rosyjski dominował.
Ukraińskie terytorium etniczne
Trudno mieć za złe autorowi niemieckiego hymnu narodowego
A.H. Hoffmannowi von Fallersleben, gdy pisał w 1841 roku, na kilka lat przed
wybuchem Wiosny Ludów w „Das Lied der Deutschen” o granicach Niemiec: „von
der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt”. Wiersz powstał na długo
przed zjednoczeniem Niemiec i opisywał faktyczny zasięg niemieckiego terytorium
etnicznego: od Mozy do Niemna (Kłajpedy), od Adygi do Bełtu. Podobnie trudno jest
mieć za złe Ukraińcom, jeżeli za granice swojej ojczyzny uważajĎ Karpaty i Kaukaz,
skoro taki jest zasięg ukraińskiego etosu.
Można postawić radykalne pytanie o punkty skrajne maksymalnego
historycznego zasięgu etnosu ukraińskiego. Uważam za takie skrajne punkty na
zachodzie Valašsko (MorawskĎ Wołoszczyznę) w Czechach i Wojwodinę w
północnej Serbii, a na wschodzie Kalifornię. W pierwszym przypadku uzasadnieniem
może być fakt, że w okresie kiedy karpackie migracje pasterskie osiĎgnęły na
zachodzie Morawy, uczestniczĎce w nich populacje nie składały się wyłĎcznie z
rumuńskojęzycznych Wołochów, ale także Rusinów, czyli Ukraińców karpackich i
innych grup etnicznych. Wojwodina została zasiedlona uchodźcami z Siczy Delty
Dunaju. Z uwagi na mieszany, rosyjsko - ukraiński skład populacji kolonizujĎcych
Syberię i Amerykę PółnocnĎ, za analogiczny punkt wschodni można przyjĎć Fort
Ross w Kalifornii zajmowany przez Rosję w latach 1812-1842. Oczywiście można
przyjĎć bardziej ostrożnĎ konwencję wyznaczania skrajnych punktów i obszarów
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zasięgu ukraińskiego etnosu, na przykład od czubka klina łemkowskiego po Zielony
Klin (dorzecze Amuru) lub po zbliżenie łuków Donu i Wołgi i Kaukaz.
Granice Ukraińskiej Republiki Sowieckiej objęły mniejszy obszar niż zwarte
ukraińskie terytorium etnicznie, a współczesna Ukraina odziedziczyła te granice po
ZwiĎzku Sowieckim. Stało się tak dlatego, że poprowadzono je wzdłuż granic
carskich guberni, które nie były zgodne z granicami etnicznymi. Na zachodzie poza
granicami Ukrainy pozostały ziemie ukraińskie w granicach Polski, Czechosłowacji i
Rumunii, na wschodzie Starodubie w obwodzie briańskim, południowe części
obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego, okolice Taganrogu i Kubań aż po
północne stoki Kaukazu. Zestaw ten nie obejmuje ukraińskich „wysp etnicznych” na
Powołżu, południowym Uralu, w północnym Kazachstanie, w południowej Syberii,
w nadamurskim Zielonym Klinie i w Mandżurii.
Wielki głód z lat 1932-1933, wraz z mniejszymi głodami, które miały miejsce
w czasach sowieckich, zmniejszył liczbę Ukraińców, w granicach samej Ukrainy o co
najmniej 3,3 mln ludzi16. Nie on jednak był głównĎ przyczynĎ zmniejszenia się
proporcji populacji obu narodów. Była niĎ przede wszystkim przymusowa
rusyfikacja Ukraińców żyjĎcych w granicach Rosyjskiej Federacji. Mechanizm tego
procesu był na ogół bardzo prosty: Ukraińcom zamieszkujĎcym terytoria poza
granicami Ukrainy zmieniano bez pytania o zgodę narodowość na rosyjskĎ.
Na zakończenie zamieszczam kilka uwag odnośnie struktury etnicznej w
granicach samej Ukrainy. Utartym stereotypem jest przypisywanie Ukrainie
dualizmu, podziału na Zachód i Wschód, przy czym Zachód jest bardziej „ukraiński”,
a Wschód „prorosyjski”. W świetle tych ustaleń zaskoczeniem może być fakt, że do
II wojny światowej procent Ukraińców w ogóle ludności we wschodniej
(lewobrzeżnej) Ukrainie był większy niż w zachodniej (prawobrzeżnej). Teza ta
pozostaje w sprzeczności ze wspomnianĎ wyżej powszechnĎ intuicjĎ, że „stopień
ukrainizacji” (jakkolwiek można rozumieć ten termin) maleje z zachodu na wschód
Ukrainy. Spośród obwodów Ukrainy największy odsetek ludności ukraińskiej miał
położony na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru obwód połtawski, a na drugim
miejscu znalazł się obwód czernichowski. Jeszcze większym zaskoczeniem jest, że
obszary znajdujĎce się obecnie w granicach Rosji na południu obwodu woroneskiego,
miały większy odsetek ludności ukraińskiej niż wschodnia Galicja, a nawet niż
Wołyń.
Mniejszy odsetek Ukraińców w ogóle ludności na zachodzie wynikał z
większego odsetka Polaków i Żydów17.
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Нащадки Київської Русі, російський та український етноси були
учасниками експансії російської імперії у тихоокеанському напрямі. Особлива
роль у цьому випала козакам. Із погляду на сильний політичний центр і
централізований державний апарат російський етнос став домінуючим
стосовно українського. У радянські часи українці були піддані русифікації.
Сучасні кордони України не включають у себе етнічно українські землі,
розташовані на території Російської Федерації, котрі з 30-х рр. ХХ ст.
поступово були русифіковані. До них відносяться Кубань, південна частина
Воронежчини і Білгородщини, Стародубщина та околиці Таганрога.
У просторовому суперництві України і Росії можна побачити багато моделей,
що можуть бути пояснені тільки на основі геополітики.
Ключові слова: етнічна територія, Київська Русь, Україна, Росія,
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ЗВ’ЯЗКИ МІЖ СЕРЕДНЬОВІЧНОЮ УКРАЇНОЮ ТА ВІЗАНТІЄЮ
У ВИСВІТЛЕННІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ
КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.
Метою цієї статті є висвітлення питання про дослідження істориками,
що працювали на території Південної України наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.,
контактів між двома ранньосередньовічними імперіями: Київською Руссю та
Східною Римською (Візантією). Окреслені постаті істориків, їх погляди на
різні проблеми відносин між Київською Руссю та Візантією як одного із
напрямів міжнародних відносин. Зроблено висновок про те, що у працях низки
південноукраїнських істориків були висвітлені здебільшого політичні та
культурні зв’язки. Південноукраїнські науковці, переважно одесити, відіграли
значну роль у вивченні такого важливого аспекту історії міжнародних
відносин середньовічної доби як контакти між двома великими імперіями –
Київською Руссю та Візантією. У той час медієвістика лише набирала обертів
у Російській імперії. Незважаючи на важкість такої специфічної праці на
периферії науки, південноукраїнським історикам вдалося зробити певний
внесок у цю неоднозначну тематику. Найбільш виразним свідченням цінності їх
доробку є публікація їх праць у провідних наукових столичних виданнях. Саме на
південноукраїнському ґрунті зріс науковий авторитет провідного візантиніста
Ф. Успенського.
Ключові слова: міжнародні відносини, Київська Русь, Візантійська
імперія, Південна Україна, Новоросійський університет, історіографія.
У др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Південна Україна, перебувала у складі трьох
губерній та Бесарабського краю Російської імперії. Цей регіон був одним із
найрозвинутіших у культурному та соціально-економічному вимірах, перебував
на перетині різнобічних міжнародних контактів. Значущість регіону спонукала
інтелектуальну еліту до необхідності реконструкції його історії, починаючи з
витоків, що, вочевидь, містилися в античний період. Пер. пол. ХІХ ст. –
здебільшого час опрацювання археологічних пам’яток Північного
Причорномор’я античної доби. У др. пол. століття настав час для вивчення
візантійської спадщини. Головним імпульсом, окрім суто історичних передумов
та територіальної близькості, був приїзд до головного міста півдня – Одеси –
Ф. І. Успенського, учня засновника візантології у Російській імперії
В. Г. Васильєвського. Саме Новоросійський університет став головним центром
візантології на півдні України. У 1889 р. у структурі Новоросійського
університету було засновано Історико-філологічне товариство, що його
засновниками розглядалося як візантинознавче. Це товариство доповнило вже
існувавше до того Одеське товариство історії та старожитностей. Наприкінці

ХІХ ст. тут була заснована унікальна для українських університетів кафедра
візантійської філології (професор С. Д. Пападімітріу). Водночас у Криму
головним центром історичної думки та візантології зокрема була Таврійська
вчена архівна комісія.
Метою цієї статті є висвітлення питання про дослідження істориками, які
працювали на території Південної України наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.,
контактів між двома ранньосередньовічними імперіями: Київською Руссю та
Східною Римською (Візантією). Це питання спеціально не вивчалося в
історіографії, а сам розвиток візантології у цьому регіоні окреслено
схематично, або неповно [16; 18].
Стаття базується на актових та наративних джерелах, персонологічних
матеріалах, передусім працях тогочасних істориків. Серед наукових методів
віддано перевагу генетичному, статистичному, порівняльному, аналогій.
Першими у др. пол. ХІХ ст. вивчення візантійсько-руських взаємин
започаткували В. І. Григорович та Ф. І. Леонтович. Перший – у політикокультурологічному аспекті, другий – історико-правовому. Відповідні студії
В. Григорович започаткував у Херсоні, що загалом не належав до провідних
центрів південноукраїнської науки, і продовжив під час викладання у
Новоросійському університеті у др. пол. 1860-х – пер. пол. 1870-х рр. У своїх
статтях В. Григорович ставив за мету продемонструвати видатну роль Візантії у
християнізації Русі через свій головний форпост – Херсонес-Херсон-Корсунь
[5; 6; 7].
Вихованець київської школи істориків Ф. І. Леонтович викладав у
Рішельєвському ліцеї в останні роки його існування та 20 років у
Новоросійському університеті на кафедрі історії руського права. Подібно до
більшості істориків права того часу він ґрунтовно висвітлював вплив
візантійського права на києво-руське, хоча у слов’янофільському дусі
підкреслював внутрішньослов’янські зв’язки, зокрема, акцентував увагу на
впливові сербського та хорватського права [15; 16]. Про візантійський період в
історії Північного Причорномор’я, зв’язки між Візантією та Руссю згадував у
своїх історико-географічних працях інший представник «рішельєвців», а потім
професор університету Ф. К. Брун [4, с. 111–114].
9 листопада 1869 р. у Новоросійському університеті відбувся захист
докторської дисертації київського історика В. С. Іконнікова «Досвід
дослідження про культурне значення Візантії в російській історії» про вплив
культури Візантії на культуру Русі. Офіційними опонентами виступили
В. І. Григорович та М. П. Смирнов, неофіційними – Ф. К. Брун та І. С. Некрасов.
Професор кафедри канонічного права Новоросійського університету у
1870–1875 рр. О. С. Павлов у своїх історико-юридичних студіях активно
використовував порівняльно-критико-бібліографічний метод, який передбачав
знаходження протографів документів, встановлення історико-літературної
спадкоємності редакцій пам’яток. Майже кожну працю сучасники визнавали
науковим відкриттям. Відмінною рисою його, як дослідника, було прагнення
вичерпати питання повністю. Для історичної науки, здебільшого візантиністки,
велике значення мали тексти пам’яток візантійського права (Кормчих,

Номоканон), списки яких виявляв та аналізував дослідник. Окрім канонічних
питань, віднайдені пам’ятки він використовував для постановки нових питань
щодо історії деяких християнських свят, полемічних творів (ці дослідження
вченого були написані на перетині історії літератури, історії права та історії
церкви). Подібно до більшості істориків права він намагався встановити вплив
Візантії на право Русі. Під час роботи в Одесі О. Павлов видав 7 наукових
праць.
Др. пол. 1870-х – 1880-ті рр. головним чином були добою професорів
кафедри теорії та історії мистецтв Н. П. Кондакова та кафедри загальної історії
Ф. І. Успенського. Одним із напрямів діяльності Н. Кондакова було
простеження впливів Візантії на мистецтво, зокрема, іконографію, фресок,
Київської Русі.
У своїй програмовій вступній лекції Ф. Успенський наголошував на
необхідності вивчення історії Візантії для глибшого пізнання історії Русі.
Серед курсів, які читав Ф. І. Успенський одеським студентам, деякі спеціально
охоплювали питання візантійсько-руських взаємин: «Давній період російської
та південнослов’янської історії у зв’язку з візантійською», «Росія та Візантія
у ІХ та Х ст.». В одеський період діяльності Ф. Успенський опублікував низку
праць спеціально присвячених взаєминам Русі та Візантії. Основною з них
вважаємо статтю 1889 р. про візантійські володіння у Північному
Причорномор’ї [24]. Трактат «Русь и Византия в Х веке» (1888) був виданий
великим накладо, успішно роздавався (зокрема, за кордон) та продавався
«Одеським Слов’янським благодійним товариством Св. Кирила та Мефодія».
У трактаті професор розгорнув апологію Візантії, наголошував на її
благотворному та багатосторонньому впливі на Русь. Зокрема, він протиставляв
цей вплив західному, насильницькому, методу насадження своїх ідей та
віри [23].
У буремні роки Першої світової війни та революцій Ф. Успенський та
Н. Кондаков на певний період повернулися до Одеси. У 32 томі (1915 р.)
«Записок» Одеського товариства історії та старожитностей було видано його
статтю про вплив візантійської традиції на початкове давньоруське літописання
[25]. Слід зазначити, що така тематика зрідка лунала на засіданнях цього
товариства. У тому ж 1915 р. Є. Щепкін виголосив доповідь «З історії руськовізантійських зв’язків», але вона не була надрукована.
У др. пол. 1880-х рр. у Новоросійському університеті з’явилася плеяда
професорів, що продовжила заявлені раніше напрями вивчення візантійськоруських відносин: О. І. Кірпічніков, М. Х. Красносєльцев, В. В. Сокольський,
С. Д. Пападімітріу,
О. І. Алмазов,
О. А. Павловський,
В. М. Істрін,
П. О. Потапов, О. П. Доброклонський.
Спеціаліст з історії літератури О. Кірпічніков висвітлював питання
візантійських впливів на культуру Київської Русі. Зокрема, він вважав, що
скоморохи Русі були винятково наслідком візантійського впливу [13].
Передусім із візантійської традиції він встановлював ґенезу та еволюцію в
літературі та побуті низки християнських легенд (Георгія Хороброго,
Богородицю тощо). Безпосередньо з проблемою поширення християнства з

Візантії на Русь пов’язаний нарис історії Херсонесу [12]. Спадкоємцем
О. Кірпічнікова у дослідженні впливу візантійської на давньоруську літературу
став уже згаданий В. Істрін та П. Потапов.
Головний одеський візантиніст кін. ХІХ – поч. ХХ ст. С. Д. Пападімітріу
зупинився на церковно-політичних відносинах Русі та Візантії у двох своїх
працях [19; 20].
Вихованці Ф. Успенського О. І. Дімітріу та М. Д. Знойко зробили кар’єру
гімназійних викладачів. Проте, на початку кар’єри це не завадило
їм підготувати кілька статей, присвячених політичним взаєминам Русі та
Візантії [8; 9; 10]. У роботах учнів В. І. Істріна О. В. Ристенка та
С. Г. Вілінського була представлена широка палітра впливу візантійської
літератури на давньоруську [22].
У 1887 р. у Сімферополі, зокрема, під впливом одеського археологічного
з’їзду, виник історіографічний центр – Таврійська вчена архівна комісія.
У періодичному виданні комісії «Известиях» друкувалися праці, що прямо чи
опосередковано висвітлювали про візантійсько-руські взаємини та
взаємовпливи [1; 3; 11; 17; 21].
Зауважимо, що членом цього кримського товариства був Ф. Успенський.
Зокрема, він підтримував особисті та наукові відносини з провідним істориком
Криму О. Л. Бертьє-Делагардом. Не без впливу та консультацій
Ф. Успенського, кримський (ялтинський) історик опублікував у петербурзькому
академічному виданні статтю про похід князя Володимира на Корсунь [2].
Отже, південноукраїнські науковці, переважно одесити, відіграли значну
роль у вивченні такого важливого аспекту історії міжнародних відносин
середньовічної доби як контакти між двома великими імперіями – Київською
Руссю та Візантією. У той час медієвістика лише набирала обертів у Російській
імперії. Незважаючи на важкість такої специфічної праці на периферії науки,
південноукраїнським історикам вдалося зробити певний внесок у цю
неоднозначну тематику. Найбільш виразним свідченням цінності їх доробку є
публікація їх праць у провідних наукових столичних виданнях. Саме на
південноукраїнському ґрунті зріс науковий авторитет провідного візантиніста
Ф. Успенського.
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RELATIONS BETWEEN MEDIEVAL BYZANTIUM AND UKRAINE IN
ELUCIDATION OF SOUTH UKRAINIAN HISTORIANS
OF END XIX – EARLY XX CENTURY
The purpose of this article is to highlight the issue of the historians’ research
that worked on the territory of South Ukraine in late XIX – early XX century, contacts
between two early Medieval Empires, Kyiv Rus and the Eastern Roman (Byzantine).
The article designated figures of historians, their views on various issues of relations
between Kyiv Rus and Byzantium as one of the areas of international relations.
It is concluded that in the works of a number of Southern historians were mostly
covered political and cultural ties. Southern Ukrainian scientists, mainly from
Odessa, played a significant role in such an important aspect of the history
of international relations of medieval period as contacts between the two great
empires – Kyiv Rus s and Byzantium. While medieval studies only gathered
momentum in the Russian Empire. Despite the severity of this specific work on the
periphery of science, Southern Ukrainian historians could make a contribution to this
controversial topic. The most expressive evidence of the value of their achievements
is the publication of papers in leading scientific. It is on the basis of the South
Ukrainian ground increased scientific authority of leading Byzantines by
F. Uspenskiy.
Key words: international relations, Kyiv Rus, the Byzantine Empire, southern
Ukraine, Novorossiysk University, historiography
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ОБРАЗИ ТРАВМОВАНОЇ ПАМ’ЯТІ: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ
СТОСУНКИ У ВИСВІТЛЕННІ ЖУРНАЛУ «ЛЕМКІВЩИНА»
У статті досліджено польсько-українську проблематику на сторінках
журналу «Лемківщина». З’ясовано, що міжнаціональна тематика найбільш
повно була представлена в рубриках «Культура і мистецтво», «З Лемківщини і
про Лемківщину» і «Спогади» та зосереджена довкола трьох хронологічних
періодів. Доведено, що найбільш вагомий комплекс міжнаціональної
проблематики на сторінках «Лемківщини» був сфокусований на осмисленні
трагедії русинського етносу у часи існування Другої Речі Посполитої та в роки
Другої світової війни. Другий за хронологією блок міжнаціональної
проблематики був представлений осмисленням найбільш темної сторінки
історії русинів – переселенським акціям. Врешті, помітне місце в журналі було
відведено актуальній проблематиці – обороні культурних і громадських прав
лемків на території їх компактного проживання в повоєнний час. Підсумовано,
що журнал став літописом лемківського світу, що виконував не тільки
функцію плекання історичної пам’яті, але й застереження тогочасним елітам
Східної Європи уникати трагічних помилок минулого.
Ключові слова: «Лемківщина», польсько-українські стосунки, пам’ять,
лемкознавство, депортації, українська діаспора.
Польсько-український конфлікт 20–40-х рр. ХХ ст. визнаний
дослідниками одним із найбільш гострих етнічних протистоянь на теренах
Центрально-Східної Європи. Причиною цього було небажання польських
політиків початку минулого ст. відмовитися від імперських планів реставрації
Польщі в межах старої Речі Посполитої, котре зіштовхнулося з природним
правом українців бути господарями своєї долі на етнічних землях Галичини та
Волині. Поряд із доброю поінформованістю як представників експертного
середовища, так і широких кіл громадськості цими трагічними подіями, надалі
малознаною є доля лемків у ті буремні часи. Натомість, будучи найзахіднішим
українським субетносом, саме русини виявилися в епіцентрі польськоукраїнського протистояння з усіма руйнуючими наслідками для своєї
екзистенції. Польська міжвоєнна адміністрація була рішуче налаштована на
денаціоналізацію лемків, вважаючи небезпекою існування українського
анклаву на нібито питомо польській етнічній території. Не залишили спроб
винародовити лемків і функціонери Польської народної республіки.
У підсумку, це призвело до багатьох трагічних подій, включно з
насильницькими переселенськими акціями, що мали всі ознаки етноциду.
На сторожі пам’яті тих трагічних подій і став журнал «Лемківщина»,
котрий від 1979 р. щокварталу виходив у Нью-Йорку, а після здобуття

Україною незалежності був перенесений на рідну землю. Його дописувачі,
відчуваючи зацікавленість польських і радянських ідеологів у замовчуванні та
витісненні з наукового дискурсу лемківських сторінок польсько-українського
протистояння, особливу увагу відводили трансляції від покоління до покоління
русинської пам’яті про ті складні часи в історії власного субетносу. Тож у
короткому часі «Лемківщина» перетворилася на правдивий літопис трагедії
лемків у пер. пол. ХХ ст., унікальний як за широтою охопленої проблематики,
так і глибиною її осмислення.
З огляду на це, журнал «Лемківщина» тривалий час перебуває у полі зору
дослідників русинського субетносу. Покликання на опубліковані в ньому
матеріали чи згадки про видання містяться у працях багатьох сучасних
лемкознавців. Разом із тим, до цього часу не було спеціальної спроби
відтворити евристичний потенціал опублікованих на шпальтах «Лемківщини»
дописів для реконструкції польсько-українських взаємин у пер. пол. ХХ ст.
Цим і зумовлена актуальність нашого дослідження. При цьому ми
сфокусуємося на діаспорному періоді існування журналу, коли потреба
плекання складної історичної пам’яті лемків мала особливу значущість для
української нації.
Збереження та трансляція пам’яті про польсько-українську боротьбу на
лемківських землях, як спеціальне завдання русинського часопису, було
вказане вже у зверненні редакційної колегії до своїх читачів. Зокрема, у ньому
наголошувалося на потребі боротьби «з ворожими польськими […] облудними
ідеями» – себто намаганнями імперськи налаштованої частини польського
політикуму використати лемків для розколу єдності українського народу в його
етнографічних межах розселення та багатоманітній єдності регіональних
ідентичностей [12, с. 1]. З огляду на це, членам редакційної колегії видання
присвячувало завдання «охоронити» русинів від нівелюючої їх національну
ідентичність політики польської влади [12, с. 1]. Іншою важливою метою
видавці журналу вважали контрпропаганду як необхідну реакцію на ідейні
диверсії з боку польських політиків різних партійних кольорів, що об’єдналися
у своєму пориві «защіплювати почуття меншовартости серед української
молоді і підсичувати традиційну польську погорду і ненависть до всього що
українське» [12, с. 1].
Проблематика польсько-українських відносин була широко представлена
практично у всіх рубриках «Лемківщини». При цьому відзначимо, що
рубрикація журналу стала предметом багатолітнього творчого пошуку для його
редакторів, що у щільному спілкуванні зі своїм читачем осмислювали
оптимальну логіку розташування матеріалу. Особливо насиченими
міжнаціональними сюжетами були рубрики «Культура і мистецтво»,
«З Лемківщини і про Лемківщину» та «Спогади».
Найбільш вагомий комплекс міжнаціональної проблематики на сторінках
«Лемківщини» був зосереджений на осмисленні трагедії русинського етносу у
часи існування Другої Речі Посполитої та в роки Другої світової війни. Вповні
очікувано, що у фокус уваги дослідників потрапили спроби насильницької
денаціоналізації лемків у 20–30-х рр., акції спланованого руйнування церков і

пам’яток архітектури та мистецтва, ґвалтовні утиски русинів окупантами різних
кольорів у роки воєнного лихолітття. Цій проблематиці були відведені
історичні студії Володимира Бородача [2], Михайла Брика-Дев’ятницького [3],
Григорія Лемка [14], Павла Лопати [18] та ін.
Зберігаючи пам’ять про поруйновані польським, фашистським та
більшовицьким окупаційними режимами оселі, редакція журналу запровадила
традицію публікації краєзнавчих екскурсів про історичні лемківські села. Це
була своєрідна мартирологія лемківського світу, що значною мірою існував
лише у пам’яті самих русинів. Особливою оригінальністю вирізнялися
історичні нариси про села Вільку [36], Сянік [37], Лісько [17], Мушина [1],
Нове село [22] та ін. Популярність таких нарисів у читацькому середовищі
покликала до життя рубрику «Матеріали до історії Лемківщини». При цьому
особливу цікавість серед читачів набули краєзнавчі нариси Ірини Богун,
об’єднані в цикл «З мандрівки по західній Лемківщині».
Другий за хронологією блок міжнаціональної проблематики був
відведений осмисленню найбільш трагічної сторінки історії русинів –
переселенським акціям, коли автохтонне населення силою вивозили з місць
історичного проживання та згодом заселяли таким чином «зачищені» землі
польськими колонізаторами. При цьому цілеспрямовано та брутально
знищувалися пам’ятки сакральної та світської архітектури русинів, що
робилося з метою витравити пам’ять про споконвічних господарів лемківських
земель. Цій проблематиці були відведені ґрунтовні статті Катерини Мицьо [19],
Володимира Пасічняка [26; 27], Івана Радя [33] та ін.
Особистий досвід трагедії лемківського світу відкривався завдяки
поширеній редакторами видання традиції публікації мемуарних і
щоденникових матеріалів, як також і численних інтерв’ю з тогочасними
лідерами діаспорного українства, котрі через переслідування були змушені
емігрувати до американського континенту. Згадаємо тут для прикладу спогади
Михайла Черешньовського [38], Іванни Савицької [34; 35], Володимира
Ольговича [23], Наталії Леонтович-Башук [15], Омеляна Мазурика [24], Івана
Корнафеля [13], Олекси Галущака [5], Богдана Морохівського [21] та Ярослави
Філь-Марти [39].
Поряд із суто історіографічними та мемуарними текстами, трагедія
лемківського субетносу знайшла своє відображення також у художній формі –
поезії, малій прозі та піснях. Найбільш популярними авторами серед читачів
«Лемківщини» були Антон Верба [4], Євген Герасимович [10], Іван Головчак
[11], Марія Остромира [25], Інна Савицька [34; 35] та ін. «Лемківщина» також
вирізнялася багатством ілюстративного матеріалу, що нерідко знайомив читача
з призабутими чи знищеними пам’ятками сакрального будівництва русинів.
Врешті, помітне місце в журналі було відведено актуальній проблематиці –
обороні культурних і громадських прав лемків на території їх компактного
проживання в повоєнний час. Такі матеріали друкувалися в рубриці «Хроніка
Лемківщини й Посяння», поділеній на дві промовисто названі підрубрики –
«На рідній землі» та «На чужині». При цьому особлива увага редколегії була
прикута до становища земляків на території Польщі, котра й надалі, попри

зміну політичного кольору, займалася примусовою асиміляцією русинського
субетносу. На сторінках журналу бачимо інформаційні звернення Івана Гвозди
[6; 7; 8; 9], публіцистичні нариси Валентина Мороза [20] та Василя Пасічняка
[26], аналітичні доповіді Ореста Питляра [28-32] та ін. Разом із тим, з великою
прихильністю автори журналу ставилися до польського опозиційного руху
«Солідарність», лідери якого одностайно засуджували державну депортаційну
та асиміляційну політику, закликаючи комуністичну владу до відновлення
гуманітарних прав української меншості [16].
Таким чином, здійснений аналіз дозволяє переконливо ствердити, що
«Лемківщина» стала справжнім літописом лемківського світу, на сторінках якої
багато місця було відведено польсько-українській проблематиці. При цьому
відзначимо, що виконуючи функцію плекання історичної пам’яті, редактори
журналу зовсім не змагалися до виставлення історичних порахунків братньому
народу, розуміючи потребу сепарації вчинків політичної влади від позиції
звичайного
громадянина.
Тож
присвячені
польсько-українському
протистоянню дописи слід розглядати також і як певне застереження
тогочасній владі польської держави – не повторити трагічних помилок
минулого. Насамкінець зауважимо, що цей високий гуманістичний пафос
«Лемківщини» вповні кореспондує із сучасним станом польсько-українського
діалогу, ускладненому намаганнями певних кіл польського політикуму
повернути конфліктну риторику до міжнаціонального дискурсу.
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IMAGES OF INJURED MEMORY: POLISH-UKRAINIAN RELATIONS IN
COVERAGE OF MAGAZINE «LEMKIVSHCHYNA (LEMKO REGION)»
The paper studied the Polish-Ukrainian issues on the pages of the magazine
«Lemkivshchyna». It was found that interethnic subject more fully was presented in
sections «Arts and Culture», «On the Lemkivshchyny and about Lemkivshchyna» and
«Memories» and is focused around three chronological periods. It is proved that the
most significant set of inter-ethnic issues in the pages of «Lemkivshchyna» has been
focused on understanding the tragedy of Rusyn ethnic group at the time of the
existence of the Second Polish Republic and during the Second World War. The
second block on the chronology of international issues was submitted by reflection of
darkest pages in the history of Rusyns – immigration actions. Finally, a prominent
place in the magazine was devoted to actual problems –- defense of cultural and
social rights of Lemko on the territory of compact residence in the postwar period.
Here are summed up that the magazine became a chronicle ofLemko world,
performing not only fostering historical memory function, but also warning the
Eastern European elites to avoid the tragic mistakes of the past.
Key words: «Lemkivshchyna», Polish-Ukrainian relations, memory, lemko
studies, deportation, Ukrainian diaspora.
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АКТИВІЗАЦІЯ РИМСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ТАВРИЦІ У І–ІІ СТ. Н. Е:
ВІЙСЬКОВИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано причини, характер і наслідки військової
присутності римлян на території Південно-Західної Таврики (сучасний Крим).
Доведено, що Херсонес потрапляє у сферу інтересів Риму вже в середині І ст.
до н. е. Це було пов’язано з перемогою над Мітрідатом VІ Євпатором.
У подальшому, херсонесити були вимушені просити військової допомоги в
римлян у зв’язку із загрозою зі сторони сарматських племен. У свою чергу Рим,
утверджуючи протекторат над Херсонесом, виходив зі своїх власних
зовнішньополітичних інтересів, вбачаючи в цьому полісі союзника у Північному
Понті, інколи навіть маніпулюючи напруженими стосунками Боспору та
Херсонесу, знаючи про римські настрої еліт останнього. Римські імператори, в
залежності від своєї зовнішньої політики на Сході, протягом І–ІІ ст.
змінювали статус Херсонеса – ставили його в залежність від боспорських
царів, надавали елевтрію, перетворювали на свій форпост у Північному
Причорномор’ї.
З’ясовано сутність політики Римської імперії в даному регіоні через
призму розміщення там військових контингентів. Описано місця перебування
римських військ на території Таврики в І–ІІ ст. н. е. Зроблено висновок, що
дислокація військових із римських легіонів і допоміжних частин у Херсонесі та
навколишніх укріплених пунктах, відіграла вагому роль не тільки для
гарантування безпеки грецьким містам-державам, а й сприяла зміцненню
впливів Риму в Північночорноморському регіоні.
Ключові слова: Таврика, Херсонес, Харакс, Рим, римляни, римські
війська, вексиляція.
Зацікавлення даною проблематикою зародилося ще в період Російської
імперії, а на наукову основу було поставлене визначним істориком
М. Ростовцевим. Він перший проаналізував римську військову присутність в
Тавриці [7, c. 5]. На відміну від аналітичних робіт цього дослідника, радянські
науковці грішили поверхневим підходом до проблеми. У цей період у науковій
літературі міцно закріпилося поняття «римська окупація» і ставився акцент на
експансіоністський аспект зовнішньої політики Риму в Північному
Причорномор’ї [2; 3]. Такий підхід не відображав усієї повноти і різноманіття
відносин римлян з елітами Херсонеса. Сучасні історики спростовують тезу про
окупаційний характер присутності римських військових на території Таврики
доводячи, що ті перебували в Херсонесі в якості запрошених контингентів для
захисту міста від варварської загрози. Робилися спроби написання

узагальнюючих нарисів, присвячених римлянам у грецьких полісах Півдня
України, та вони, переважно, були складовою частиною досліджень про
історичний розвиток Криму в І ст. н. е. і стосувалися загального огляду
проблеми [9; 12; 13]. Ситуація змінилася у 80-х. рр. ХХ ст. Почали з’являтися
праці таких істориків як В. Зубар, О. Авдєєв, В. Кадєєв, які робили спроби
розглянути питання характеру зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. н.
е. і з’ясувати роль у цій політиці римських гарнізонів Таврики [7, с. 6–7].
Та навіть останні дослідження не дають вичерпної, повної інформації стосовно
римських впливів на території сучасного Криму. Ми хочемо звернути увагу на
військовий аспект міжнародної політики Римської держави стосовно Херсонеса
Таврійського в І–ІІ ст. н. е.
Римська імперія, яка об’єднала під своєю владою обширні території на
Сході і Заході тодішньої ойкумени, здійснила істотний вклад у формування
сучасної європейської цивілізації. Римських впливів зазнало не лише населення
власне Імперії, а й племена і народи за межами її офіційних кордонів. Південь
сучасної України і, зокрема, Крим не став винятком.
Після переможного завершення Римом війни з Мітрідатом VІ Євпатором
у 63 р. до н. е., античні поліси колишнього Понтійського царства увійшли в
орбіту інтересів і військово-політичного впливу римлян. Херсонес, як і інші
міста-держави, що знаходився у варварському оточенні, вбачав у Римі ту єдину
реальну силу, яка могла здійснити допомогу і гарантувати державну цілісність
[2, с. 228; 10, с. 301]. Звичайно, що римляни, надаючи допомогу цьому місту,
виходили при цьому зі своїх власних інтересів. У перших століттях н. е. степова
зона Північного Причорномор’я стає постійним джерелом загрози дунайським і
східним провінціям Імперії. Через високу ймовірність вторгнення варварських
племен на територію Римської держави, Херсонес розглядався як надійний і
важливий союзник у зв’язку з його зручним становищем у Причорномор’ї.
Він стає основним опорним пунктом римлян, де знаходилася резиденція
військового трибуна – вищої посадової особи в регіоні. Звідти представники
римської адміністрації могли слідкувати за розвитком військово-політичної
обстановки в краї і у випадку необхідності завдавати попереджувальних ударів
по кочових племенах, які б могли загрожувати Риму. Підпорядкування
північного узбережжя Понту було однією з цілей політики Риму на північному
сході держави. Утвердження протекторату над Херсонесом дозволило
римлянам стати повними господарями морського шляху на схід, в першу чергу,
на Кавказ. Останній набував для Риму, по мірі того як розгорталася боротьба з
Парфією, все більшого стратегічного значення як фланговий плацдарм
[3, с. 87; 14;.с. 135].
Проте, римські війська дислокувалися не лише в Херсонесі, але й в
інших пунктах Південного та Західного Криму, на території, яку прийнято
йменувати Таврикою [7, с. 3–4]. Таким чином, вже наприкінці І ст. н. е.
римляни контролювали, практично, весь півострів.
Насамперед розглянемо витоки стосунків між Херсонесом і Римом,
початок яких сягає ще І ст. до н. е. У зв’язку з постійними загрозами ворожих
нападів з боку сарматів і неефективності оборонного союзу між Боспорським

царством та Херсонесом, останній все більше схиляється до укріплення своїх
зв’язків із римлянами. Проримська орієнтація полісу визріла, скоріш за все, ще
за часів міжусобної війни на Боспорі у др. пол. І ст. до н. е. Із джерел відомо,
що в 46 р. до н. е. до Риму прибуло посольство з Херсонеса з метою надання
Ю. Цезарем елевтрії, тобто свободи для полісу [8, с. 41]. Елевтрію місто
отримало – про це свідчить спеціальний випуск монет, який можна розглядати
як ознаменування отримання «свободи» [9, с. 13–14; 10, с. 311]. Повторно
елевтрії Херсонес домігся вже за часів правління Августа в 25 р. до н. е.
Міські магістрати з приводу цього навіть запровадили «нову еру»
[2, с. 229; 9, с. 16–17].
Міжнародні зв’язки Риму та Херсонеса укріпилися в ході римськобоспорської війни 45–49 рр. н. е. [9, с. 18]. Відомо, що в бойових діях на боці
Риму брав участь військовий загін херсонеситів, присланий на допомогу
наміснику Мезії. Після закінчення військових дій, Таврика перейшла під
прямий контроль римлян і почала формуватися система військово-політичного
контролю над Херсонесом. Поліс зміцнив свої стосунки з Римом і остаточно
був включений в орбіту зовнішньої політики Імперії [7, с. 8–10; 9, с. 19].
У третій чверті І ст. зовнішньополітичне становище Херсонеса у зв’язку з
навалою сарматів на Кримський півострів, ускладнилося. Місто не могло
своїми силами подолати загрозу і було вимушене звернутися за допомогою як
до Риму, так і безпосередньо до легата Мезії [3, с. 91]. Сам факт такого
звернення общини міста свідчить про достатньо тісні його контакти з римською
адміністрацією. У відповідь на звернення, легат Тиберій Плавтій Сільван Еліан
здійснив похід до берегів західного Криму силами частин Равеннського флоту
та підрозділів VІІ Клавдієвого легіону. В. Зубар припускає, що римляни могли
задіяти й морську піхоту, яка входила до складу екіпажів військових кораблів.
Точна дата експедиції невідома – вона відбулася приблизно між 63 і 66 роками
[6, с. 43]. Експедиція була здійснена під час підготовки походу проти
Кавказької Албанії, який планувався Нероном. К. Гриневич стверджував, що
імператор хотів провести війська на Кавказ через українські степи. Для цього
походу, який так і не був здійснений у зв’язку зі смертю імператора, вкрай
важливим завданням для Риму стало відновлення боєздатності грецьких міст
Північного Понту, в тому числі й Херсонеса [2, с. 232; 4, с. 20–22]. Римляни
знімають облогу скіфами полісу, скоріш за все не внаслідок боїв, а завдяки
військово-дипломатичному втручанню [3, с. 92; 9, 21]. Археологічні матеріали
дозволяють стверджувати, що після походу Т. Плавтія Сильвана римські
війська почали контролювати Херсонес, Гераклейський півострів і територію,
прилеглу до мису Ай-Тодор, де в цей час було розпочато будівництво
римського опорного пункту в таврському Хараксі. В останньому починає
дислокуватися вексиляція Равеннського флоту, про що свідчать знахідки
черепиці та цегли зі штампами «vexillatio classis Ravennatis sumptu publico» на
території кастеллуму [13, c. 165]. Проте, завдяки новим фізико-хімічним
дослідженням, сучасні історики відносять будівельний матеріал військовихримлян до ІІ ст. [14, с. 103]. Та ці новітні дані про відсутність вексиляцій у
Хараксі в І ст. не можуть спростувати фактів про ймовірність закріплення

римлян у цьому стратегічно важливому пункті Південної Таврики. Побудову
римського табору в Хараксі можна пояснити прагненням римлян забезпечити
плавання військовим кораблям вздовж берегів Криму [7, с. 23].
Також, у др. пол. І ст. н. е. римські війська споруджують вал для оборони
Херсонесу. Спорудження валу було типово римським фортифікаційним
засобом, який використовували, коли виникала потреба затримати просування
варварів на кордони Імперії [4, с. 23; 7, с. 20–22, 24].
Із 60-х рр. І ст. легати Мезії стають безпосередніми управлінцями
Херсонесу і їм у місті починають зводити статуї з почесними надписами, як це
було прийнято в містах римських провінцій. У полісі на посаді військового
коменданта і командира гарнізону розміщується військовий трибун
[3, с. 93–96]. У його підпорядкуванні знаходилися й військові кораблі частини
Мезійської ескадри у гавані Херсонеса [13, c. 165]. Це була єдина гавань у
Тавриці, яка могла дати безпечний і міцний захисток римським кораблям,
які захищали торговельне мореплавство на Понті Евксінському від піратства
[9, с. 31]. Сторожові пости з’являються й на території інших міст південнозахідної Таврики – в Керкинтиді, Симболон Лімені (сучасна Балаклава),
Ктенусі (Інкерман) та в районі захисного валу. Сліди перебування частин
римських військ, зокрема ХІ Клавдієвого легіону, археологи знайшли й на
території фортеці, залишками якої є городище Альма-Кермен (Завітне).
Історики висувають припущення, що римські вояки, які розміщувалися у
населених пунктах тодішньої Західної Таврики, могли створити систему
військових постів вздовж західного берега Криму. Перебування військових
Риму в таких віддалених від моря поселеннях як, наприклад, Альма-Кермен і
наявність розвинутої сітки доріг, які контролювалися постами бенефіціаріїв, –
все це свідчить про спроби тримання під контролем військової та політичної
обстановки в цьому регіоні [12, с. 55–59; 14, с. 147–148].
Римляни прагнули, коли це було можливо, не застосовувати пряме
військове втручання, надаючи державам Північного Причорномор’я
можливість власними силами утримувати свої позиції проти варварів. Але, що
найважливіше, римська військова присутність у Тавриці мала забезпечувати
лояльну для Імперії політику Херсонеса і місцевих племен.
Гарнізон Херсонеса у др. пол. І ст. складався з воїнів І Італійського
легіону і з допоміжних загонів – вексиляцій [3, с. 93–96].
Отже, завдяки військовій експедицій Т. Плавтія Сильвана, Рим отримує
нову сферу впливу на північному сході – територію Таврики та Боспору.
Присутність римлян на півострові мала ще й економічне значення, адже
дозволяла контролювати усю морську торгівлю полісів Північного Понту
[8, с. 150].
У ІІ ст. римський гарнізон Херсонеса складався з вексиляцій, до складу
яких входили вояки І Італійського, V Македонського і ХІ Клавдієвого легіонів,
а також І Кілікійської, І Бракаравгустанської і ІІ Луцензієвої когорт
допоміжних військ – auxilia [1, с. 121; 8, с. 127; 9; 27]. У Хараксі розпочинають
службу солдати І Фракійської когорти (Coh. I Thracum Syriaka Equitata)
[6, с. 88]. Командування римськими збройними силами, дислокованими в

Південно-Західній і Південній Тавриці, у др. пол. ІІ ст. здійснювалося
військовим трибуном І Італійського легіону, місцеперебуванням якого був
Херсонес [6, с. 89]. Присутність римських військ у Херсонесі і на Ай-Тодорі в
цей час слід пов’язувати, перш за все, із зовнішньополітичною ситуацією в
Подунав’ї та Північному Причорномор’ї. Після створення в 118 р. нової
провінції Нижня Дакія, імператор Адріан відмовився від агресивної політики
своїх попередників і став активно здійснювати заходи з укріплення нових
кордонів Імперії, в тому числі й на дунайському лімесі. Сприятливі обставини,
які склалися в північно-східних провінціях, у першу чергу, внаслідок
відсутності воєн і зростання торговельно-економічних відносин Риму з
грецькими містами Причорномор’я та Боспору, дозволили імперській
адміністрації тримати війська в таких віддалених від кордонів держави місцях
як Херсонес і Харакс. Розміщені там римські гарнізони здійснювали охорону
морських комунікацій і спостереження за васальними правителями,
насамперед, над боспорськими царями. Матеріали археологічних розвідок,
проведених на Південному березі Криму свідчать, що у ІІ ст. римляни
контролювали не тільки Харакс, а й увесь прилягаючий до фортеці район.
Географічне положення Ай-Тодорського мису, що займав панівне становище
серед навколишнього простору в радіусі 30–40 км, дозволяло спостерігати не
тільки за околицями і морськими комунікаціями, але й за усією Ялтинським
котловиною. Зв’язок між Хараксом і Херсонесом навесні і влітку підтримувався
морем за допомогою військових кораблів Мезійської ескадри, а восени і взимку
комунікація здійснювалася сушею [5, с. 36].
Усі ці військово-стратегічні заходи здійснювалися в руслі глобальної
римської політики, у якій після смерті Траяна прослідковується тенденція
переходу до стратегічної оборони власне кордонів держави та підступів до них
[7, с. 27–28; 11, с. 351]. Контроль над Таврикою дозволяв Риму без труднощів
впливати на політичні процеси в Боспорському царстві та на Кавказі, що
робило півострів особливо цінним з політичної і стратегічної точок зору
[12, с. 62]. Важіль впливу, яким було військо для Римської імперії в цьому
регіоні, гарантувало стабільність і рівновагу у взаємовідносинах двох
етнокультурних сил – таврів і греків, забезпечувало бажану для римлян
політику не тільки Херсонеса, а й інших північночорноморських держав.
Підводячи підсумок, можна констатувати, що в період античності
Таврика відігравала певну стратегічну роль у захисті кордонів Римської імперії.
Розміщення римських гарнізонів у деяких пунктах регіону могло свідчити як
один зі способів проникнення і закріплення на варварській території, яка з
часом могла увійти до складу Імперії. Та основними завданнями, які стояли
перед римськими військами в Тавриці, були захист території союзного
Херсонеса, контроль над племенами півострова та частиною Західного Криму,
охорона судноплавства на Понті Евксінському та можливість впливати на
політичні відносини держав Північного Причорномор’я. Перспективою
подальшого дослідження даної теми є вивчення впливів Римської держави на
такі міста-держави Північного Причорномор’я як Тіра, Ольвія та Боспорське
царство.
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ACTIVATION OF THE ROMAN POLICY IN TAURIS
IN THE I–II CENTURIES BC: THE MILITARY ASPECT
The article deals with the causes, nature and consequences of the presence of
Romans on the territory of South-Western Taurica (modern Crimea). It is proven that
Chersoneses falls into the sphere of interests of Rome in the middle
of I century BC. This was due to victory over Mithridates VI Evpatoria. Further the
Chersonesites of had to ask for military aid of the Romans due to the threat of the
Sarmatian tribes. Rome, in its turn, confirming protectorate over Chersoneses, came
out from its own foreign policy interests, seeing this policy as an ally in Northern
Ponty, sometimes even manipulating the strained relations between Bosporus and the

Chersoneses, knowing about the roman mood of its elite. Roman emperors,
depending on their foreign policy in the East, were changing the status
of Chersoneses during the I–II centuries put it into dependence on Bosporus kings,
gave Eleutherian, turned into their outpost in the northern Black Sea region.
The essence of Roman Empire policy in the region is found out trough the
prism of deploying troops. The location of the Roman troops in the territory of
Taurica in I–II centuries BC is described. It is made a conclusion that the military
deployment of the Roman legions and supporting parts in Chersoneses and
surrounding fortified points played a significant role not only for the security of the
Greek cities-States but also helped to strengthen the influence of Rome in the
northern Black Sea region.
Key words: Tavrika, Chersoneses, Charax, Rome, the Romans, the Roman
troops, Vexillatio
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ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН СВІТУ –
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Виходячи із цілей, визначених у назві конференції, у теоретичному і
практичному плані обґрунтовується важливість курсу «Сучасна політична
історія країн світу» у підготовці фахівців-міжнародників. Як свідчить історія,
все обертається навколо ресурсів і влади, яка їх розподіляє, а на сучасному етапі
для України дуже важливий досвід інших країн з точки зору модернізації. Цей
досвід показує важливість людського капіталу у конкуренції на міжнародній
арені. Відповідно акцентується роль національного людського капіталу, еліти, до
якої можна віднести висококваліфікованих спеціалістів. В їх підготовці мають
бути задіяні новітні підходи із певним науково-методичним забезпеченням.
Відповідно характеризується підручник, виданий на основі багаторічного досвіду
викладання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Визначаються призначення, цілі, предмет, хронологічні рамки та інші параметри
навчального курсу через призму вбудовування України в процеси глобалізації та
глокалізації. Дається пояснення сутності курсу сучасної політичної історії країн
світу, його відмінностей від інших історичних курсів, а також аргументація
необхідності для підготовки майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин.
Ключові слова: сучасна політична історія країн світу, міжнародні
відносини, модернізація, глобалізація, глокалізація, людський капітал.
Назва науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та
практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» містить у собі кілька
принципових орієнтирів для безпосередніх учасників і ширшого загалу.

Насамперед, це усвідомлення важливості визначення місця і ролі нашої держави у
сучасному світі, у відносинах з іншими його частинами. Також це розуміння
необхідності вдосконалення підготовки як в теоретичному, так і практичному
плані фахівців нової формації, від кого значною мірою залежить просування
України на міжнародній арені, її активна роль у вирішенні складних проблем
людства. У справі підготовки спеціалістів у сфері міжнародних відносин важлива
роль належить курсу «Сучасна політична історія країн світу». Проте впродовж
тривалого часу ані українською, ані російською мовою не було видано
відповідного навчального посібника. Навіть якщо пошукати в Інтернеті книгу
аналогічної назви англійською мовою – «Modern political history of the countries of
the world» – пошук виявиться безрезультатним. Багаторічне викладання курсу
«Сучасна політична історія країн світу» у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка показало потребу студентства у відповідних навчальнометодичних матеріалах і дало імпульс підготовці підручника з такою ж назвою.
Він вийшов друком у видавництві «Знання» [1].
Слід підкреслити: це – саме політична історія, що має суттєві відмінності
від традиційної новітньої. Політична історія є історичною дисципліною, яка
вивчає минуле тих чи інших країн у політичному аспекті. Описова історія, історія
подій поєднується із глибшим проникненням у матеріал. Граматика політичної
історії – це необхідна хронологія політичних подій, біографії і характеристики
політичних діячів. Але важливо не тільки викласти факти, а зрозуміти їх суть,
піднятися від рівня подій і характеристик видатних політиків на рівень норм,
інститутів і процесів. Тобто має поєднуватися фактичний і концептуальний
матеріал, що дає змогу здійснити загальний аналіз політичного розвитку і стану
політичних систем держав та суспільно-політичних процесів, що в них
відбуваються, на сучасному етапі.
Предметом політичної історії є закономірності політичного і соціальноекономічного розвитку суспільства, що мають конкретний прояв у подіях та
фактах. Політична історія вивчає розвиток політичних систем і державних
структур, суспільно-політичні процеси і рухи, діяльність різних політичних сил та
партій, виявляє головні тенденції політичного розвитку тієї чи іншої країни,
регіону, світу.
Специфіка політичної історії полягає у тому, що факти не обов’язково
прямолінійно відображають закономірності, які, крім політичної історії,
вивчаються суміжними соціогуманітарними дисциплінами, такими як політологія,
соціологія, політична економія, політична психологія тощо. Аби розібратися в
особливостях політичних процесів певних країн необхідно звертатися до аналізу
їх законодавства, конституцій, адміністрування, економічних і соціальних явищ, а
також настроїв, відносин, інтересів, вимог. Вона співвідноситься з іншими
галузями історії, такими як історія політичних і правових вчень, історія держави і
права, історія міжнародних відносин, військова історія, економічна історія,
соціальна історія, історія ментальностей, проте має суттєві відмінності, які
визначаються тим, що в центрі її уваги перебуває сфера політики. Отже, сучасне
торжество міждисциплінарного підходу поширюється і на політичну історію.

Курс покликаний віддзеркалювати і пояснювати складну політичну
реальність сучасного світу. Він має принципове загальнометодологічне значення,
оскільки допомагає розумінню і формуванню правильного ставлення до змін, які
часом здаються несподіваними і раптовими. Вихідними методологічними
настановами політичної історії країн світу є об’єктивність, історизм і всебічність
вивчення проблем.
Основна мета курсу «Сучасна політична історія країн світу» полягає у
формуванні у студентів цілісного уявлення про протікання політичних процесів у
світі на прикладі конкретних країн. У книзі міститься матеріал щодо тенденцій
розвитку політичної сфери світу в цілому, регіонів (Європейський Союз,
посткомуністична Європа, пострадянські країни, Латинська Америка, країни
Арабського Сходу, Африки), провідних держав, політична історія яких є найбільш
показовою, а також має значний вплив на розгортання суспільно-політичних
процесів на планеті.
Що стосується хронології, за точку відліку береться середина 1980-х рр.,
особливе значення надається 1989 р., який змінив дуже багато: він став початком
кінця комунізму у Європі, Радянському Союзі; закінчилася доба «холодної війни»,
біполярного світу; після нього утворилося чимало нових незалежних держав, інші
зазнали суттєвих змін, що мало наслідком значний міжнародний резонанс, як це
сталося із об’єднанням Німеччини; на світ з’явилося безпрецедентне об’єднання
країн у вигляді Європейського Союзу; понад два десятиріччя на міжнародній
арені домінували Сполучені Штати Америки, будучи провідною рушійною силою
здійснення глобалізації; однак поступово йшло посилення країн Азії, де на поч.
ХХІ ст. мешкало понад 60% населення планети і навіть з’явилося поняття
«реорієнталізація світу»; утворилася група потенціальних супердержав БРІКС
(Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка), які у своїх
претензіях щодо вагомішого впливу на стан справ у світі орієнтуються на
прискорений економічний розвиток. Останній є одним із свідчень їх просування
шляхом модернізації. У цілому, модернізація разом із глобалізацією – провідні
мегатренди трансформацій сучасного світу. Поняття «модернізація» має,
принаймні, два значення. Перше – «оновлення», друге – перехід від традиційного
суспільства до сучасного. Одна з провідних ідей курсу – специфіка здійснення
модернізації у світі, певних регіонах і країнах.
Глобалізація являє собою багатоаспектний суспільний процес із такими
характеристиками: ширша і глибша взаємозалежність великої кількості
спільнот; перевага транснаціональних корпорацій та інститутів; більший вплив
подій із відстані на життя індивідів та держав і розширення сучасної технології
економічного і політичного життя майже у всьому світі. Глобалізація
встановлює універсальні зв’язки, обіймаючи всі основні аспекти суспільного
життя.
Разом із тим однією із найважливіших проблем сучасності є проблема
збереження ідентичності. Тому від поч. 1990-х рр. у науковий обіг увійшов
термін «глокалізація» – для позначення органічного поєднання процесів
глобалізації та локалізації. Вихідним пунктом даної теорії є той факт, що
глобальні тенденції в сфері культури видозмінюються під впливом локального

контексту, інакше кажучи, локалізуються. Паралельно з цим локальні культурні
цінності і сенси також переосмислюються в масштабі глобального світу. Кожна
соціальна система – цивілізація, держава, фірма або окрема людина на свій лад
дає відповідь на «виклик» модернізації.
Історичний досвід свідчить, що успіх модернізації тієї чи іншої країни
залежить від певних передумов, до яких відносяться: усвідомлення хоча б
частиною еліти суспільства необхідності змін; наявність політичної волі, яку
виявляє лідер або група еліти (або контреліти); вироблення ними проекту
перетворень, що є адекватним можливостям та становищу в державі;
ефективність інструмента проведення реформ, тобто дієздатного, не
просякнутого корупцією апарату управління; підтримка перетворень хоча б
активною меншістю суспільства; слабкість опору змінам з боку консервативних
сил; сприятливі зовнішні умови. Усі перелічені позиції вказують на потребу
висококваліфікованого кадрового потенціалу, у підготовці якого названий курс
має вагоме значення.
Якщо ширше подивитися на проблему, можна побачити, що йдеться про
найважливіший фактор у сучасній конкурентній боротьбі на всіх рівнях – від
державного до міжособового, а саме: про людський капітал [2]. Це – сукупність
знань, умінь, навичок людей, що використовуються для задоволення
багатоманітних потреб суспільства в цілому. У цьому ряді потреб суспільства
на одному з чільних місць – забезпечення сприятливих умов для власного
розвитку, за умов врахування досвіду інших держав світу. Існує також поняття
«національний людський капітал», під яким розуміють сукупний культурнодуховний потенціал суспільства, здатний або нездатний зберегти національну
ідентичність за умов глобальних викликів історії. Зайвим буде говорити про
послаблення сукупного культурно-духовного потенціалу українства через
відомі обставини і нагальну потребу його посилення заради гідної відповіді на
виклики історії. В якості джерел формування національного людського
капіталу виступають освіта, охорона здоров’я, інституційне обслуговування,
культура і мистецтво, наука, виховання, інформаційне обслуговування,
підприємницькі здібності, безпека, громадянське суспільство, економічна
свобода, підготовка еліти. Фахівці в галузі міжнародний відносин, незаперечно,
відносяться до еліти, яку мають готувати вищі навчальні заклади,
використовуючи, зокрема, пропонований курс. Нині національний людський
капітал є найефективнішим інструментом внутрішньої і зовнішньої політики
будь-якої країни. Із соціальної точки зору це дозволяє залучити до процесу
модернізації головну рушійну силу сучасного суспільства – креативний клас, до
якого фахівці-міжнародники також відносяться.
Характерною рисою сучасного розвитку світу є фактор постійних змін
безпрецедентного масштабу та темпів. Сама динаміка трансформацій, зумовлена
інтернаціоналізацією, з одного боку, впливає на боротьбу навколо параметрів
майбутнього, розподілу ролей та вигоди, розстановки сил тощо, а з іншого –
посилює елемент непередбачуваності. Усе це підвищує значення національної
держави – основи стабільності та інструмента у конкурентній боротьбі, її
зовнішньої політики. Світ живе насиченим життям. Це визначає високу

динамічність предмета «Сучасна політична історія країн світу» а також його
важливість у справі підготовки українських міжнародників сучасної доби.
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STUDYING CONTEMPORARY POLITICAL HISTORY OF WORLD
COUNTRIES AS AN IMPORTANT DIRECTION OF TRAINING EXPERTS
IN INTERNATIONAL RELATIONS
Based on the goals determined by the name of the conference, a theoretical and
practical grounding is given to the importance of the «Contemporary political history of
world countries» course in training experts in international relations. As history
witnesses, everything revolves around resources and power that distributes them, and
currently the experience of other countries in modernization is urgent for Ukraine. This
experience demonstrates the significance of human capital in competition at the
international arena. Respectively, emphasized is the role of the national human capital,
the elite which may include experts of high qualification. Their training must employ
newest approaches with certain research and methodology. In this regard a review is
given to the study book issued on the basis of years-long experience of teaching in Taras
Shevchenko Kiev National University. Defined are the destination, goals, subject,
chronological limits and other parameters of the course of studies from the point of
integrating Ukraine into the processes of globalization and glocalization. Explained are
the essentials of contemporary political history of world countries, its difference from
other historical courses. Also its importance for training future experts in international
relations is proved.
Key words: contemporary political history of world countries, international
relations, modernization, globalization, glocalization, human capital.
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ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. К. ЛИПИНСЬКОГО
Історія української дипломатії представлена багатьма яскравими
діячіами, які своєю працею відстоювали незалежність та інтереси нашої
держави на різних її історичних етапах. Серед визначних дипломатів доби
національно-визвольних змагань українського народу чільне місце посідає
діяльність В. К. Липинського – посла до Австро-Угорщини Української
Держави П. Скоропадського.
Метою даної статті є показати діяльність В. К. Липинського у АвстроУгорщині.
Обійнявши посаду посла до Австро-Угорської імперії, відомий в
українських колах громадський діяч та вчений В. К. Липинський, одразу ж
приступив до виконання своїх обов’язків. Ключовими питаннями
дипломатичної діяльності В. К. Липинського стали – ратифікація Брестського
договору та збереження територіальної цілісності етнічних земель у складі
Української Держави. Саме тут молодий дипломат не піддався тиску з боку
Німеччини та Австро-Угорщини, що були спровоковані Польщею, яка не
погоджувалася із втратою українських територій,таи проявив свою принципу
позицію відносно збереження українських територій. Крім того, В. К. Липинський
не залишився байдужим до долі військовополонених українців років Першої
світової війни.
Ключові слова:дипломатична діяльність, Гетьманська держава, АвстроУгорщина, Берестейській мир, ратифікаційні грамоти, етнічні землі,
військовополонені.
В. К. Липинський належить до видатних представників української
історії. Він є засновником державницької школи в історіографії та автором
української консервативної ідеології. Поляк за походженням та римо-католик за
віросповіданням учений все своє життя відстоював ідею створення незалежної
української держави. Свої політичні настанови В. К. Липинський намагався
втілити у життя через активну наукову та громадсько-політичну діяльність, яка
ще напередодні революції була добре відома українській інтелігенції.
Важливим внеском у розбудову незалежної Української Держави стала
дипломатична діяльність видатного вченого. На цьому грунті В. К. Липинський
виявив себе як справжній захисник національних інтересівукраїнського народу.
В. К. Липинський не брав участі в квітневому перевороті 1918 р.,
унаслідок якого був установлений Гетьманат, але зміну політичного режиму
зустрів прихильно. На той час він вже був достатньо відомий своєю
державницькою позицією, що імпонувала українському політичному
істеблішменту, тому склад свого уряду представники Української Гетьманської

держави не уявляли без його участі. Саме це відзначав Д. Дорошенко,
характеризуючи його як авторитетну особу тогочасного політикуму:
«Його авторитет стояв так високо у всіх українських національних партіях
взагалі, що ім’я В. К. Липинського незмінно фігурувало в усіх комбінаціях
зложення нового складу Кабінету міністрів» [7, с. 105].
Учений відхилив пропоновану йому Д. Дорошенком посаду міністра, але
погодився на його ж запрошення зайняти посаду посла Української Держави у
Відні.
До питання дипломатичної діяльності В. К. Липинського у своїх
дослідженнях зверталися Т. Осташко, І. Дацків, І. Патер, Н. Черкаська.
Метою даної статті є висвітлення діяльності В. К. Липинського на посаді
посла Української Держави у Австро-Угорщині.
В. К. Липинського було призначено на посаду посла Української
Держави в Австро-Угорщині 21 червня 1918 р. [11, арк. 35]. На той час це був
один з ключових напрямів української зовнішньої політики, зважаючи на те, що
Австро-Угорщина мала у своєму складі українські землі. Це вимагало від
Української Гетьманської держави сильної й активної дипломатії у даному
регіоні. Обізнаність ученого з польською проблемою, його авторитет
у впливових галицьких колах і серед українців гетьманської орієнтації свідчили
про те, що він був найбільш вдалою кандидатурою на цю важливу
дипломатичну посаду [3, с. 449]. До того ж кандидатура В. К. Липинського як
повноважного посла Української Гетьманської держави влаштовувала й
віденський уряд, що готовий був його визнати: «… не тількі як акредитованого
при уряді, але й при віденськім дворі» [5, с. 55].
Згадуючи про призначення В. К. Липинського, П. Скоропадський у своїх
спогадах відзначав: «В Вену поехал Липинский, украинец щырый, но без той
узости, которая отличает этих господ от простих смертных» [9, с. 266].
Учений зі всією відповідальністю взявся до своїх обов’язків. Перш за все
він серйозно поставився до формування штату, куди увійшли освічені й
бажаючі служити Українській Державі люди. Серед них були
І. С. Токаржевський-Карашевич – радник посольства, В. І. Полетика – старший
секретар, М. А. Біленький – секретар, С. С. Ванькович – аташе, А. Марцинчик –
аташе, А. Жук – відповідальний у справах українців-репатріантів, М. Троцький –
співробітник, В. Щербаківський – аташе у справах освіти та М. П. СавурЦипріянович – ст. урядовець, майбутній особистий секретар В. К. Липинського
й секретар Українського наукового інституту в Берліні [11, арк. 35].
Склад посольства було високо оцінено Є. Х. Чикаленком: «… здається всі люди
поважні, розумні, свідомі українці, а під керуванням Липинського, якого я
вважаю після Грушевського одним з найталановитіших українців напевно
незабаром будуть добре розбиратись в польсько-українських відносинах»
[14, с. 58].
29 червня 1918 р. українське посольство на чолі з В. К. Липинським
виїхало до Відня й вже наступного дня розмістилося в місцевому готелі
«Брістоль» [12, арк. 23]. В. К. Липинський одразу приступив до обов’язків,
зустрівшись, перш за все, з міністром закордонних справ австро-угорського

уряду графом С. Буріаном. Йому він передав вірчу грамоту. Потім було
проведено низку зустрічей з представниками Німеччини й Австро-Угорщини з
питань ратифікації Брестського мирного договору. Одним із основних завдань
В. К. Липинського на посаді посла Української Держави у Відні було
проведення обміну ратифікаційними грамотами з усіма країнами, що уклали
Брестський мир. Усі держави (Болгарія, Німеччина, Туреччина), окрім АвстроУгорщини, без вагань провели цей обмін.
Питання обміну ратифікаційними грамотами з Австро-Угорщиною,
виявилося набагато складнішим. Під час підписання Брестського миру між
Австро-Угорщиною й Україною було укладено таємний договір, згідно з яким
відбувався поділ Галичини на польську й українську територію. Українська
частина, з’єднавшись із Буковиною, повинна була утворити український
коронний край. Розповсюдження цієї інформації серед української дипломатії
призвело до того, що уряд Австро-Угорщини потрапив під тиск польських
політиків, які не могли змиритися із поверненням Україні її етнічних земель –
Холмщини та Підляшшя. Реагуючи на вимоги поляків, австро-угорський уряд
звернувся до Німеччини з проханням змусити Українську Державу відмовитися
від цих територій і анулював таємну угоду. 4 липня 1918 р. граф Й. Форгач,
посол Австро-Угорщини в Україні, офіційно повідомив про це
П. Скоропадського [6, с. 151]. Отже, молода українська держава опинилася у
складній політичній ситуації, спричиненій одностороннім анулюванням
таємного договору. За таких складних умов В. К. Липинський проявив себе як
умілий політик і дипломат, що принципово відстоював інтереси та авторитет
своєї держави. Він вважав за необхідне вдатися до низки заходів, які б
запобігли анулюванню договору та прискорили б ратифікацію Брестської
мирної угоди Австро-Угорщиною. Для цього було запропоновано виконувати
економічні умови Брестської мирної угоди відповідно до виконання таємного
договору. Причому ключовим у цій ситуації було питання Галичини, що мала
стати міцним державним кордоном не тільки з територіально, а й національно,
оскільки саме вона повинна була стати ідеологічним форпостом для майбутньої
боротьби з Росією.
Дізнавшись про заяву Й. Форгача в Києві щодо анулювання договору,
В. К. Липинський склав ноту протесту австро-угорському уряду, у якій
зазначалося про твердий намір Української Держави ратифікувати Брестський
мир та встановити українську владу на території Холмщини, яка була зайнята
австро-угорськими військами [4, с. 187].
Представник Австро-Угорщини граф С. Буріан відмовився її прийняти,
мотивуючи тим, що все вже зроблено в Києві. Така позиція не влаштовувала
представників українського посольства у Відні.
В. К. Липинський мав тверду позицію у вирішенні територіальних питань
Української Держави, одним з яких була Холмська проблема. Розмірковуючи
над переговорами із польськими політиками з приводу Холмського питання, у
листі до Д. Дорошенка він писав: «… мій плян такий: 1) тайне анульоване і наш
тайний протест проти цього анульованя; 2) ратифікація Берестейського миру
без тайного договору; 3) Комісія в Холмській справі і знов переговори про

тайний договір, який не істнуючим вважати не можна буде, бо єсть наш
протест» [2, с. 588]. Незважаючи на те, що за умовами Брестського миру
територія Холмщини з частиною Підляшшя відходили до України, австроугорський уряд, військові частини якого перебували на цих землях, сприяв
полонізації цих територій. Саме на Холмщині було проголошено статус-кво на
користь Польщі: дозвіл на вибори до Польської Регентської Ради з обранням
винятково поляків, заборона повертатися на цю територію воєнним біженцям з
подальшим її заселенням поляками [4, с. 185]. Таке явне порушення умов
Брестського договору спонукало В. К. Липинського до рішучих дій. На його
думку, треба не тільки скласти ноту протесту та відмовитися ратифікувати
мирний договір з Австро-Угорщиною, а й відкликати посольства в разі
прилучення Холмщини до Польщі. Такі свої думки він висловлював
Д. Дорошенку: «Наша мовчазна згода тепер на відданя Холмщини – се база,
на якій остаточно в нашу некористь вирішиться ся справа на майбутнім
міжнароднім конгресі. Отже наша (зокрема Ваша і моя) позиція в сій справі
мусить бути, в разі ультимативних кроків Австрії, дуже виразна, тверда і
рішуча. Протест наш (крім, розуміється, нот і инших писаних протестів)
я уявляю собі або: а) в відмові з нашого боку ратифікувати мир з Австрією,
з огляду на одностороннє порушення цього миру з боку Австрії, або-ж б) коли
Холмщина буде прилучена до Польщи насильно, без ратифікації миру
Австрією, то, думаю, треба-б відкликати з Відня наше посольство, оставивши
одного урядовця, акредитованого при Міністерстві, для полагоджування
біжучих справ» [2, с. 594–595]. Останній крок мав більші негативні наслідки
для австро-угорського уряду, ніж для українського, оскільки він був
зацікавлений в економічних зв’язках з Україною.
Окрім вирішення політичних проблем В. К. Липинський займався
питанням створення українських консульств на місцях. За його пропозицією
мали відкрити генеральне консульство у Відні та Будапешті, консульство у
Львові, Трієсті, Празі та віце-консульство у Чернівцях [2, с. 592].
Усі кандидатури на ці посади український посол підбирав та рекомендував
Д. Дорошенко особисто, враховуючи відповідність особи особливостям
регіону.
Складна
міжнародна
ситуація
змушувала
В. К. Липинського
розмірковувати не тільки над долею українських представництв,
а й Української Держави в цілому. Її порятунок від зазіхань Антанти як на
частину Росії він бачив у створенні національного уряду на чолі з гетьманом,
відкриття українського представництва в Польщі, та визнання нею
самостійності України. Про необхідність таких заходів посол Української
Держави і у Австро-Угорщині наголошував у листі до Є. Х. Чикаленка
[10, с. 131].
Одночасно з дипломатичною діяльністю В. К. Липинський розгорнув
активну інформативну діяльність з метою пропагування ідей української
державності, про що свідчать його зустріч з польським письменником
Л. Кульчицьким та інтерв’ю кореспонденту місцевої газети «NeurFreirPrisn»,
яке він дав майже відразу після приїзду до Австро-Угорщини. У ньому

В. К. Липинський коротко змалював соціально-політичну ситуацію в
Українській державі та висловив побажання щодо побудови найвигідніших
економічних відносин для обох держав [1, с. 3].
Крім того В. К. Липинський зумів налагодити зв’язки з місцевими
українськими політичними силами. Він зустрівся з головою української партії в
австрійському
парламенті
Є. Петрушевичем
(голова
Українського
парламентського представництва в австрійському парламенті) та депутатами
фракції М. Васильковим (член Загальної Української Ради, сприяв виробленню
умов Брестського миру 1918 р.) та професором С. Смаль-Стоцьким (депутат
Австрійської державної ради).
Перебуваючи на посаді посла, він опікувався збереженням маєтків
Поділля та Волині, власники яких виїхали за кордон. Їхні цінні бібліотеки,
колекції, родинні архіви представляли собою культурну та історичну цінність.
Проте спроби вжити заходів щодо врятування культурних цінностей не завжди
мали успіх через брак коштів і транспорту [13, с. 204–205].
Як посол Української Держави В. К. Липинський не залишився байдужим
до проблем українських громадян, що перебували на території АвстроУгорщини. Він сприяв в оформлені необхідних документів для повернення
додому, допомагав також і тим, хто з різних причин намагалися виїхати з
України. Серед таких громадян опинився й М. С. Грушевський зі своєю
родиною. Їм було видано своєрідне посвідчення, в якому містилося прохання
до урядів інших держав не перешкоджати переміщенню [8, с. 137].
Велику увагу В. К. Липинський приділяв проблемі українських
військовополонених, які знаходилися в таборі Фрайштадт. Умови їх утримання
були досить важкими, що призводило до постійних втеч з табору. Про важке
становище, а також про нестачу продуктів харчування в таборі було
поінформовано Українське посольство, реакцією якого стала нота протесту
відповідним відомствам Австро-Угорщини. Із метою вирішення цієї проблеми
при військовому міністерстві Української держави була створена спеціальна
Комісія. Унаслідок її діяльності покращилося становище полонених
українських громадян в Австро-Угорській державі [8, с. 137].
Проте деякі відомства порушували умови угоди про використання
полонених на військових роботах. Така ситуація викликала ноту протесту з
боку В.К. Липинського, що втрутився в ситуацію. Він розробив проект
вирішення цієї справи й надіслав його до Міністерства закордонних справ
Австро-Угорської держави. Проект передбачав збір усіх полонених громадян
України в одному таборі та їх обмін між Українською Державою та АвстроУгорщиною в максимально короткий термін, незалежно від обміну з Росією.
Під час знаходження полонених на території Австро-Угорської держави мали
встановити контроль із боку австрійської влади та українського посольства.
Отже, на початку листопада 1918 р. за три дні з табору Фрайштадт було
переправлено до Української держави близько 3000 полонених [8, с. 137].
В. К. Липинський, продовжував виконувати свої обов’язки дипломата й
після повалення Гетьманату П. Скоропадського. Незважаючи на своє
незадоволення діяльністю нового уряду, вчений погодився залишитися на

посаді посла і при новій владі, оскільки вірив, що вона, врахувавши політичні
помилки Української Центральної Ради та Української Держави
П. Скоропадського, зможе побудувати міцну національну українську державу.
Отже, В. К. Липинський з усією відповідальністю поставився до своїх
дипломатичних обов’язків. На цій посаді вчений як дипломат відстоював не
тільки політичні, територіальні та економічні інтереси Української Держави, а
й приділяв увагу проблемам громадян України, що опинилися уАвстроУгорщині, збереженню культурних цінностей, які лишилися на території
України. Очоливши українське посольство в Австро-Угорщині, він зміг
досягнути значних результатів і сприяв формуванню позитивного враження про
діяльність своєї держави.
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V. K. LYPYNSKIY DIPLOMATIC ACTIVITY
History of Ukrainian diplomacy is presented by many bright statesmen who
with their work defend independence and interests of our country in its various
historical stages. Among the prominent diplomats of national liberation struggle day
of the Ukrainian people dominant place takes activity of V. K. Lypynskyi –
ambassador to Austria-Hungary Ukrainian State from P. Skoropadskiy.
The purpose of this article is to show activity of V. K Lypynskiy in AustriaHungary.
Assuming the post of ambassador to the Austro-Hungarian Empire, known in
the Ukrainian circles public figure and scientist V. K. Lypynskiy, immediately
assumed to his duties. The key issues of V. K. Lypynskiy diplomatic activity were
ratification of the Brest treaty and the territorial integrity of ethnic Ukrainian lands
in the State. Here a young diplomat did not succumb to pressure from Germany and
Austria-Hungary, which were triggered by Poland, which did not agree with the loss
of Ukrainian territories and showed its position regarding the principle of
preservation of Ukrainian territory. Besides, V. K. Lypynskiy did not remain
indifferent to the fate of Ukrainian POWs of World War II.
Key words: diplomacy, Hetman state, Austria-Hungary, Brest peace,
ratification instruments, ethnic lands, prisoners of war.
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УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ У ВИРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1918–1920 РР.
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Аналізуються
документи
і
матеріали,
що
відображають
зовнішньополітичну діяльність урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у 1918 – 1920 рр.
спрямовану на визнання та утвердження української держави в контексті
міжнародних відносин після Першої світової війни.
Метою статті є висвітлення на основі джерелознавчого аналізу
документів офіційного характеру, матеріалів періодики та джерел особового
походження основних факторів, що впливали на процес пошуку союзників та
зовнішньополітичну діяльність урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у 1918–1920 рр.
спрямовану на визнання та утвердження української держави. Дослідження
ґрунтується на методологічних принципах пізнання – об’єктивності та
історизму.

Внаслідок аналізу джерельної бази до вивчення співробітництва УНР і
ЗУНР у дипломатичній сфері, ми прийшли до висновку, що тільки вивчення
всього масиву джерел, а не окремих документів, із зазначеної проблеми є
надзвичайно перспективним напрямом в історіографії Української революції
1917–1921 рр. та дає змогу об’єктивно висвітлити процес співробітництва
УНР і ЗУНР у дипломатичній сфері, як складову всього процесу взаємовідносин
між цими державами та історії Соборності України загалом.
Ключові слова: Українська Народна Республіка, Західно-Українська
Народна Республіка, Західна Область Української Народної Республіки,
українська дипломатія, Перша світова війна, міжнародні відносини.
Перша світова війна, розпочата через суперечності між двома ворожими
військово-політичними блоками, що сформувалися на зламі ХІХ–ХХ ст.,
втягнула мільйони людей у кривавий бій і охопила значні території не лише
Європи, а й Азії та Близького Сходу. Невід’ємною складовою війни став процес
перерозподілу сфер впливу у світі, який тривав і після її завершення. У Європі
цей процес характеризувався особливою актуалізацією «українського питання»,
яке стало фактично одним із основних у системі міжнародних відносин ряду
європейських країн.
Проблемі дипломатичного співробітництва УНР і ЗУНР (ЗОУНР)
в контексті міжнародних відносин після Першої світової війни 1918–1920 рр.
присвячено чимало праць [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 34].
Але, незважаючи на це, різні аспекти діяльності урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) на
міжнародній арені, досі вимагають не лише поглибленого вивчення, але й
ґрунтовного переосмислення, нового, більш об’єктивного, прочитання. Це дає
нам підстави стверджувати, що створення справді наукової концепції історії
державотворення на українських землях неможливе без усестороннього
вивчення численних джерел, які відображають цю історію. Цим і зумовлена
актуальність даної статті.
Метою статті є висвітлення на основі джерелознавчого аналізу
документів офіційного характеру, матеріалів періодики та джерел особового
походження основних факторів, що впливали на процес пошуку союзників та
зовнішньополітичну діяльність урядів УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у 1918–1920 рр.
спрямовану на визнання та утвердження української держави.
Перша світова війна докорінно змінила і національно-політичну ситуацію
для українців, які опинилися між двома ворогуючими державами.
Аналіз опрацьованих джерел дозволяє констатувати, що з початком
Першої світової війни український національно-визвольний рух розколовся.
Весь трагізм ситуації полягає у тому, що представники політичних сил
Наддніпрянщини (окрім СВУ) можливість досягнення ідеалу соборності
українського народу бачили тільки «в єднанні з відродженою Росією і
народами, що її заселяють»[14, с. 185], західноукраїнські політики, в свою
чергу, гарантами національно-державного розвитку українського народу
вважали Австро-Угорщину та Німеччину і ні в якому разі Росію
[16, с. 222–223].

Звичайно, що утвердження та розвиток як УНР так і ЗУНР напряму
залежали і від визнання їх на міжнародній арені. Однак, світові держави (такі як
Англія, США, Франція та ін.) були зайняті перерозподілом сфер впливу після
перемоги у Першій світовій війні і новоутворені, молоді українські держави не
розглядалися ними як вагомі об’єкти міжнародної політики. Але не зважаючи
на все це, зовнішня політика залишалася одним із головних напрямів діяльності
урядів УНР і ЗУНР.
Українські дипломатичні представництва існували в таких державах:
Велика Британія, Італія, Ватикан, США, Румунія, Чехословаччина, Швейцарія,
Голландія, Данія, Швеція, Фінляндія, Греція, Болгарія, Аргентина, Австрія,
Німеччина, Туреччина, Грузія, Угорщина, Іспанія, Латвія, Литва [15, с. 127–
129]. У плані джерельного забезпечення вивчення їхньої діяльності зазначимо
необхідність використання документів і матеріалів інформаційних бюро, що
створювалися при посольствах і місіях. Зазначимо, що ці матеріали, поряд зі
спогадами і працями державних та політичних діячів того часу, являються
єдиним видом джерел, що дають більш-менш повну інформацію про діяльність
цих дипломатичних представництв. Серед них слід відзначити звіти, звернення,
інформаційні бюлетені та огляди [21, арк. 1–20; 23, арк. 45–46; 29, арк. 95; 2,
с. 72]. Окрім цих представництв вагому роль у зовнішній політиці українських
республік відігравали дипломатичні місії [15, с. 129].
Складність ситуації на міжнародній арені та постійні спроби захопити
українські землі Польщею та російськими військово-політичними режимами
(Раднаркомом РРФСР і Добровольчою армією) вимагали від українських
дипломатів постійно змінювати тактику зовнішньополітичної діяльності та
шукати нових компромісів. А це було не легко і, на жаль, не завжди вдавалося.
Аналіз джерел дає можливість чітко простежити зміну пріоритетів
зовнішньополітичного курсу: від заходів спрямованих переважно на
налагодження стосунків із провідними країнами (передусім на Паризькій
мирній конференції), до зміщення акцентів на регіональну закордонну
політику, що виражалося налагодженням співробітництва з найближчими
сусідами з Польщею та з російськими військово-політичними режимами
(Раднаркомом РРФСР і Добровольчою армією).
Аналіз всього масиву джерел до вивчення взаємовідносин УНР і ЗУНР
дає підстави зробити висновок, що у ЗУНР, із перших же днів її існування,
чітко визначалися національно-державні фронти: український проти
польського. Позатим Директорія УНР сподівалася дотриматися нейтралітету з
такими силами як Радянська Росія, Антанта і війська Денікіна, про що заявляла
у одному з перших своїх зовнішньополітичних актів, саме: «зверненні до всіх
держав світу про встановлення добрих відносин» від 28 грудня 1918 р.
[22, арк. 3]. Але з часом і перед Директорією УНР постали питання визначення
національно-державного фронту та пошуку союзників. Після проголошення
Акту Злуки проблема вибору союзників стала «наріжним каменем» у
взаємовідносинах УНР і ЗУНР. Доказом цього є вивчення праць і спогадів
державних і політичних діячів того часу. Так, В. Винниченко у листі до
ЦК УСДРП зазначав, що «Ми не повинні ні з Антантою, ні з поляками, ні тим

паче з Колчаком – Денікіним вступати ні в які угоди й спілки» [31, арк. 15].
Поряд з цим В. Винниченко припускав можливість переговорів з більшовиками
[31, арк. 23]. Такої ж позиції дотримувався і перший прем’єр-міністр УНР В.
Чехівський [31, арк. 30]. Позицію нейтральності у війні з двома імперіалізмами,
радянським і польським, відстоював Є. Коновалець. Він притримувався думки,
що перемога Радянської Росії над Польщею «призведе до консолідації всіх
українських земель в одному політичному організмі, радянізації самої Польщі
та перекреслення і ревізії Версальського договору в Європі» [6, с. 42–43]. Посол
УНР у Відні А. Жук висував пропозицію порозумітися з Росією та
висловлювався за пошук спільної мови з особами, які репрезентували в Парижі
на мирній конференції колчаківський уряд, з метою здійснення спільної
дипломатичної акції для врятування західноукраїнських областей [5, с. 60–61].
М. Грушевський також віддавав перевагу союзові з РРФСР і був категорично
проти союзу з Польщею [10, с. 101]. В. Липинський також відкидав союз із
Польщею коштом західноукраїнських земель для боротьби з Росією. Він
вважав, що майбутня самостійна Україна повинна шукати шляхів мирних і
добросусідських стосунків з РРФСР, як і з Білорусією (союз трьох Русей )
[10, с. 146]. У свою чергу С. Петлюра займав антибільшовицьку позицію та
покладав надії на допомогу Антанти у боротьбі за українську державність, а
єдиним союзником у цій боротьбі він бачив тільки Польщу [14, с. 198–199].
Характеризуючи українську зовнішню політику Р. Смаль-Стоцький зазначав,
що вона «мала той дефект, що кидалася то в ті, то в інші обійми, ставлячи все
на якусь комбінацію та завжди сподівалася на якесь чудо» [17, арк. 9]. Польську
ж орієнтацію він вважав помилковою, оскільки вона «із національних,
соціальних, релігійних та історичних причин не може бути підпорою для
української державності» [17, арк. 11]. Спробу знайти порозуміння із країнами
Заходу Р. Смаль-Стоцький вважав гарною мрією та зазначав, що
«більшовицьку орієнтацію можна вважати за єдино-рятувальну для України»
[17, арк. 13]. Міністр закордонних справ ЗУНР В. Панейко вважав, що «єдино
позитивною концепцією української політики може бути здійснення
самостійної української держави в спілці з самостійною Московською
державою. Лише така тактика принесе з’єднання всіх українських земель і
визволення Галичини і решти наших західних окраїн з ворожого ярма»
[13, с. 150–154]. Такої ж думки притримувався і міністр преси УНР О. Назарук:
«Під Москвою ми не тільки нічого з своєї території не втратимо, але зискали б
багато такого, що з становища етнографічного стали б великим народом»
[11, с. 25].
Отже, як бачимо серед українських політиків побутували різні погляди
щодо союзників у боротьбі за українську державу. Однак, зазначимо, що
більшість цих праць було створено після завершення національно-визвольних
змагань, тому автори описують і аналізують події з перспективи часу. Виходячи
з цього можна припустити, що їх погляди і позиції відносно тих чи інших
аспектів могли змінюватися і це необхідно враховувати при використанні цього
виду джерел.

У зв’язку з наступом українських армій на Київ і просуванням
денікінських військ в Україні, все актуальнішою ставала проблема
взаємовідносин з білогвардійським рухом. Вивчення спогадів і праць
державних, політичних і військових діячів дає підстави стверджувати, що серед
українських діячів побутували дві точки зору: С. Петлюра та уряд УНР
вважали, що з Денікіним можлива лише виключно військова угода, а «праві»
кола та галичани наполягали на підписанні політичного договору, який, на їх
думку, відкривав шлях до визнання та співпраці із західними країнами.
Ставлення ж Денікіна та його оточення до української державності відображає
звернення «До населення Малоросії». Цей офіційний документ трактував УНР
як заколотне, нелегітимне утворення, що автоматично ставило у ворожі
відносини УНР та Збройні сили Півдня Росії [34, с. 266-267]. Водночас Денікін
вказував, що необхідно приязно ставитись до галичан, щоб звільнити їх з-під
впливу С. Петлюри [4, с. 47].
Антиукраїнська політика Денікіна давала мало підстав для подальшої
співпраці. Тому уряд УНР, не полишаючи надій на визнання УНР
європейськими державами і проводячи активну політику в польському напрямі,
все ж паралельно намагався встановити контакти з більшовиками і по
можливості вступити з ними в антиденікінський альянс. Доказом цього є
протоколи перегорів дипломатичної місії УНР з делегацією Раднаркому РРФСР
у Москві, а точніше їх копії, що зберігаються у фондах ЦДАВО України [24].
Ще одним важливим вектором української зовнішньої політики був
польський напрямок. Серед матеріалів архівних фондів, у плані інформаційної
репрезентативності найбільш цінними є ті, що зберігаються у фондах ЦДАВО
України та ЦДІА України у м. Львові. Серед них слід відмітити Протоколи
переговорів і засідань української дипломатичної місії з урядовою делегацією
Польщі [25;26;27;28], ноти, меморандуми дипломатичної місії Директорії УНР
у Польщі які були надіслані польському урядові [30], декларації, звіти,
резолюції та інші документи про переговори української дипломатичної місії у
складі представників УНР і ЗОУНР з польськими дипломатами [32, арк. 7–13;
33, арк. 3, 12–16, 17–20, 39–40, 64–65зв.]. Більшість цих документів є копіями.
Однак це не зменшує їх джерельну цінність. Вивчення цих документів і
матеріалів дає підстави стверджувати, що основним «наріжним каменем» у
польсько-українських стосунках була проблема Східної Галичини, точніше
проблема встановлення кордону між УНР і Польщею.
Українсько-польські стосунки було започатковано ще на початку 1919 р.
У період з січня 1919 р. по квітень 1920 р. Польщу відвідали чотири українські
дипломатичні місії: 1) під проводом В. Прокоповича; 2) на чолі з
Б. Курдиновським; 3) очолив П. Пилипчук; 4) під головуванням А. Лівицького.
Вивчення документів і матеріалів, що відображають їх діяльність дає
можливість висвітлити розвиток та еволюцію співробітництва УНР і ЗОУНР у
дипломатичній сфері у контексті україно-польських відносин. Якщо на
початковому етапі українсько-польські відносин українська сторона вела себе
на рівних з польською, то восени 1919 дипломати УНР, внаслідок
катастрофічного стану в державі, були змушені піти на значні поступки на

користь Польщі ігноруючи інтереси представників ЗОУНР. Врешті-решт
2 грудня 1919 р. у Варшаві Голова дипломатичної місії А. Лівицький вручив
польській стороні текст декларації, в якій польсько-український кордон
встановлювався по р. Збруч, закріплюючи тим самим зречення Україною
суверенних прав на Східну Галичину [28, арк. 56].
Із приводу вручення полякам згаданої декларації представники ЗОУНР
С. Витвицький, А. Горбачевський та М. Новаковський оголосили протест,
подали заяву про свій вихід зі складу місії та заявили про скасування Акту
Злуки УНР і ЗУНР [28, арк. 65; 33, арк. 64–65]. А 22 квітня 1920 р. українською
дипломатичною місією, за участю С. Петлюри, було підписано угоду, згідно
якої до Польщі відходила Східна Галичина – майже 162000 км2 з населенням в
11 млн. чоловік [28, арк. 127].
Вітчизняна історична наука дотримується погляду, що Варшавська угода
була одномоментним актом української дипломатії. Протоколи ж переговорів
свідчать про тривалу, сповнену драматизму боротьбу української делегації за
національні інтереси України. Лише катастрофічний внутрішній і міжнародний
стан Директорії УНР і тактика відвертого політичного шантажу з боку
польського уряду змусила українських дипломатів піти на такі величезні
поступки.
Отже, джерельна база для вивчення співробітництва УНР і ЗУНР в
дипломатичній сфері є досить чисельною та різноманітною за своїм складом.
Внаслідок її аналізу, ми прийшли до висновку, що тільки вивчення всього
масиву джерел, а не окремих документів, із зазначеної проблеми є надзвичайно
перспективним напрямом в історіографії Української революції 1917–1921 рр.
та дає змогу об’єктивно висвітлити процес співробітництва УНР і ЗУНР в
дипломатичній сфері як складову всього процесу взаємовідносин між цими
державами та історії Соборності України загалом.
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Article is analyzing documents and materials that reflect foreign policy
activities of WUNR and UNR (WRUNR) governments in 1918 – 1920 aimed on
recognizing and strengthening of Ukrainian state in the context of international
relations after World War I.

The aim of the article is reporting of official documents, periodical materials
and sources of personal origin of the main factors that affect on the process of allies
searching and foreign policy of WUNR and UNR (WRUNR) governments in 1918 –
1920, aimed on recognizing and strengthening of Ukrainian state. The study is based
on methodological principles of cognition – objectivity and historicism.
As a result of sources base analysis on studying of UNR and WUNR
cooperation in the diplomatic field, we came to the conclusion that only the study of
the whole amount of sources but not certain documents, within this problem, is very
perspective direction in the historiography of the Ukrainian revolution of 1917 –
1921and allows to highlight objectively the cooperation process between UNR and
WUNR in the diplomatic sphere as part of the whole process of relations between
these countries and the history of Ukrainian Unity in general.
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УКРАЇНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УНР
У РИМІ ЯК НЕПІЗНАНА СТОРІНКА
УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКИХ ВІДНОСИН
На основі опрацьованих автором римських бібліотечних та архівних
колекцій під час наукового стажування в цій країні висвітлюється маловідома
сторінка українсько-італійських відносин. Ідеться про передумови постання,
організацію праці та результати діяльності Українського пресового бюро
Дипломатичної місії УРН у Римі упродовж 1919–1920 рр. Результати цієї
праці тим більше вражають за умов, коли ця місія молодої Української
держави не була офіційно визнана тодішнім урядом Італії. Як відомо, у
питаннях розв’язання російсько-української проблеми цей уряд дотримувався
проросійської позиції.
Актуальність і новизна теми статті обумовлена відсутністю в
науковому обігу бодай найменшого фактологічного матеріалу про умови та
результативність побутування українського друкованого слова в Італії в
цілому і в період діяльності Українського пресового бюро Дипломатичної місії
Української народної Республіки (УНР) у Римі упродовж 1919–1920 рр.
зокрема.
Завданнями статті є: охарактеризувати передумови постання
дипломатичних місій УНР у Європейських країнах і зокрема Італії; з’ясувати
коло працівників та умови праці Українського пресового бюро в Римі;
окреслити основні напрями та результати дуяльності місії; дати
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Передумови постання. Поява в Римі Дипломатичної місії УНР та його
підрозділу – Українського пресового бюро, під маркою якого творилося і
поширювалося українське друковане слово, була спонукана руйнуванням у
1917 р. «тюрми народів», як називали в цивілізованому західному світі
Російську імперію, і постанням на південно-західних околицях цієї імперії
Української Народної Республіки.
Із виникненням на поч. 1919 р. реальної загрози вдруге здати Київ
скерованим із Москви більшовицьким військам уряд Директорії УНР приймає
рішення спішно спрямувати на Захід кілька надзвичайних дипломатичних місій
із найголовнішим завданням широкого інформування керівників країн Антанти

щодо ситуації в Україні та домагання від цих країн визнання Української
Народної Республіки як суверенної незалежної держави.
Передбачалося також, що високоосвічені українські представники
швидко налагодять за кордоном випуск різноманітної видавничої продукції,
передусім інформативного, пропагандистського та пізнавального характеру.
Такі місії, як відомо, виїхали зокрема до Великобританії, Сполучених Штатів
Америки, Греції, Бельгії, Данії, Ватикану та Італії.
До Рима дипломатична місія УНР на чолі з Дмитром Антоновичем
виїхала у січні того ж р..
Дмитро Антонович був знаною постаттю в політичних і дипломатичних
колах: син відомого історика Володимира Антоновича, колишній міністр
морських шляхів в урядах Володимира Винниченка та Всеволода Голубовича,
перед тим – один із засновників Революційної української партії (РУП), чільний
діяч Української соціал-демократичної партії. Саме на нього Київ покладав
великі надії щодо налагодження нормальних дипломатичних зносин Італії з
УНР. Однак ще на півдорозі, у Відні, місію чекала несподівано неприязна
телеграма з Рима: Італійський уряд повідомив, про небажаність прибуття туди
Антоновича [1,c. 6].
Реальність була такою: у цій країні Україну як самостійну державу на
політичній карті Європи італійський уряд не бачив. Очевидно, через
необізнаність більшості італійських урядовців і політиків з історією цього
народу вони й не мали симпатій до позитивного розв’язання українського
питання через звичайну необізнаність. Натомість більш розважливу позицію
зайняв провід Ватикану. Тодішній папа Римський Бенедикт ХV, визнавши уряд
УНР, надіслав Симону Петлюрі вітальну телеграму. Окремим листом від
21 лютого 1921 р. він звернувся до митрополита Андрея Шептицького, в якому
зокрема, зазначалося: «Саме тому, що в нашому серці ми маємо надію на
повернення народів Сходу до єдиної віри, сподіваємося глибоко, що через
українців, тісно зв’язаних зо Святим Престолом… дуже швидко може
сповнитися бажання нашого славного попередника Урбана VІІІ, який сказав
відомі слова: «Я надіюсь, що через вас, мої Русини, Схід навернеться…»
[2, c. 79]. Папа прийняв призначеного УНР посла УНР при Апостольському
Престолі М. Тишкевича і, у відповідь, відправив в Україну представника
Ватикану отця Дженаккі.
Ось за таких умов доводилося розпочинати роботу місії УНР, члени якої з
великими труднощами все ж могли добратися до Рима.
Перший крок місії – створення Українського пресового бюро, яке
офіційно розпочало роботу 1 червня. Розмістилося воно неподалік центра
італійської столиці за адресою: вулиця Торіно, 163, шостий поверх. За штатним
розписом, цей колектив від початку налічував сім осіб. З-поміж них українці –
журналісти Всеволод Шебедєв, Таїсія Липовецька-Бальмен, Іван Гриненко,
італійці – журналіст АнтоніоПескарцолі, друкарі-машиністи Сендріні,
Беттаріні, посильний Ель Піккольо.
На початку жовтня 1919 р., з метою пожвавлення діяльності пресового
бюро, керівник місії Дмитро Антонович запросив до співпраці доброго знавця

італійської мови Євгена Онацького. Останній після вимушеного (в результаті
скорочення працівників дипломатичних місій УНР за кордоном
кількамісячного перебування в Швейцарії) прибув до Італії 6 жовтня.
Незабаром він стане директором цього бюро, згодом – секретарем, а «від
червня 1920 – аташе і фактично керівником місії до закінчення її діяльності в
1922 році» [3].
Незважаючи на молодий вік (Євгену на той час виповнилося 25 років),
новий співробітник швидко знайшов контакт із колективом, сповна проявив тут
і творчі, й організаторські здібності. Саме завдяки опублікованим згодом на
Заході щоденникам і записним книжкам цього непересічного українського
журналіста, що мав хист влучно й точно схарактеризувати співрозмовника,
маємо нині змогу відтворити образи тих, хто друкованим словом боронив за
кордоном честь і гідність фактично розтоптаної чоботами окупантів із півночі
молодої Української Народної Республіки. Витяги з таких характеристик
подаємо за виданою 1964 р. у мюнхенському видавництві «Дніпрова Хвиля»
книгою спогадів «По похилій площі: Записки журналіста і дипломата» [4].
Про Всеволода Шебедєва: «Високий, огрядний, з невеличкою козлячою
борідкою, з обличчям, поритим глибокими зморшками, дарма, що в розквіті
літ… В його цікавому обличчі було щось від фавна і від людини, що звикла
думати. Справжній тип богемного журналіста, зрештою, досить симпатичний»
(с. 22–23).
Про Таїсію Липовецьку-Бальмен: «Русява, гарна, струнка й гнучка, як
тополя. Ще зовсім молода… Виїхавши рано з рідної Волині за кордон,
вискочила тут необережно заміж за якогось англійця, з яким не зійшлися ні
вдачею, ні інтелектуальними зацікавленнями. Мусіла його покинути,
залишивши, однак, з болем у серці, єдину дитину… Робить враження дуже
здатної, обдарованої людини» (с. 23).
Про доктора Івана Гриненка: «Людина міцної будови, круглоголовий, з
упертим вольовим підборіддям і одним плечем, завжди вищим від другого…
По всьому видно, що людина він надзвичайно імпульсивна і запальна, з ще
непогаслими амбіціями…Опинившись на еміграції, часу не змарнував, а
поступив до університету в Пізі, який і закінчив з титулом доктора по
агрономічному факультету. Одружений, має сина, ще маленького хлопця.
Походить з Ніжина» (с. 24).
Про Антоніо Пескарцолі: «Одна з цікавих постатей, яку тільки
приходилося зустрічати. Якийсь вулкан красномовности й інтелектуальної
імпровізації. Дотепи, парадоксальні думки народжуються в його голові
щохвилини і щохвилини мусять втілюватися в низку гарно витончених фраз.
Головне його завдання – полемічні статті в «Ля воче дель Україна» і в
італійській пресі в обороні української справи. Особливо любить він
полемізувати з кн. Волконським та іншими російськими «зубрами»,
недобитками чорносотенного єдінонеділимства» (с. 24).
Про друкаря-машиніста Сандріні: «Пише на машинці з надзвичайною
швидкістю – це якийсь феномен… Людина жива, темпераментна» (с. 25).

Про друкаря-машиніста Беттаріні: «Пише повільніше¸ але знає
французьку мову, з якої, при потребі, перекладає на італійську. Ходячий
смуток. Здається, у нього в родині справи не надто веселі…» (с. 25).
У підсумку цих яскравих характеристик бачимо справді досить
різнорідний за характерами, віком, житейським досвідом колектив. Проте
спільним для кожного його члена був високий професіоналізм, неабиякий
інтелектуальний багаж, і що найголовніше – бажання сповна використовувати
свою головну зброю на численних опонентів УНР – правду про Україну і
українців.
Було немало причин, які ставали на заваді такої праці. Про непереборні
труднощі, які весь час супроводжували українську місію від початку прибуття
її до Рима, також ідеться в щоденниках Онацького. От хоча б такий витяг:
«Найголовніша проблема – відсутність точних відомостей. Дуже потрібна була
б телеграфна агенція. Головне джерело наших інформацій – віденський
тижневик «Воля», але він приносив спізнені відомості. А різна преса приносить
різні вістки про Київ і Петлюру – і ми не знали, які з них правдиві. Та все ж ми
постійно розсилали наші відомості в гектографічних бюлетенях італійській
пресі» [4, c. 52].
Справді, за умов, коли уряд Української Народної Республіки фактично
був на колесах (після Києва столицями УНР були Фастів, Вінниця, Тернопіль,
Підволочиськ і, нарешті, Кам’янець-Подільський), коли надійний зв’язок з
урядовими інституціями за таких умов був таким, що перевірити об’єктивність
одержуваної в ту пору з різних газет інформації було практично нереально.
Основні напрями та результати діяльності. Не числений колектив
Української дипломатичної місії реально відчував на собі масив
антиукраїнської пропаганди, яка потужним потоком спрямовувалася в усі
країни Європи, в тім числі й Італію, через російське і польське посольства та
їхні численні місії. Зрозуміло, що в тому інформаційному потоці український
рух змальовувався всього лиш як різновид більшовицького руху з певними
«самостійницькими» елементами. Як такий, що не заслуговує на жодне
співчуття й вимагає найгостріших репресій. Тим ціннішими сприймаються
потуги в цих умовах горстки українців відстоювати від імені мільйонів своїх
співвітчизників власний голос.
Наведемо ще кілька цінних свідчень безпосереднього учасника
маловідомого на Батьківщині українського друкарського руху в Італії:
«На мені лежить обов’язок переглядати яких 20 італійських часописів та
кілька французьких і витягати з них те, що стосується української справи і
потребує тої чи іншої реакції» [4, c. 22].
«Праця в прес-бюрі надто відповідальна й важлива – справа ж іде про
боротьбу за існування нашої держави, її політичну й національну незалежність»
[4, c. 29].
«Знаряддям нашої боротьби проти ворогів української незалежності в
Італії мав би бути наш тижневик «Ля вочедель Україна» (Голос України). Але
він виходить занадто нерегулярно… На жаль, статті подавалися без підписів –
це не дає тепер можливости встановити, кому належить яка стаття… До того ж,

одноманітні великі сторінки виглядають без підписів, як пустеля без кущів і
дерев. Проте зміст тижневика завжди був на високому рівні» [4, c. 42].
Тижневик «La Voce del Ucraina», орган Дипломатичної місії УНР,
виходив у Римі італійською мовою упродовж 1919–1920 рр. Формат видання –
А-3, обсяг – від 4 до 8 шпальт. Редактор - відомий громадсько-політичний діяч
Центральної Ради в Києві, журналіст Михайло Єреміїв. З-поміж творців газети –
українці Євген Онацький, Іван Гриненко, Всеволод Шебедєв, Таїсія
Липовецька-Бальмен. Допомагали випускати газету італійці – журналіст
АнтоніоПескалоцці, друкарі-машиністи Сандріні, Беттаріні, мовний редактор і
кур’єр Ель Піккольо. Редакція містилася в офісі Українського пресового бюро
неподалік центру італійської столиці за адресою: вулиця Торіно, 163, 6 поверх.
Перше число побачило світ 9 червня 1919 р.. За умов офіційного не
визнання УНР урядом Італії видавці від початку зустрілися з труднощами
матеріального та організаційного характеру.
Дотримуватися заявленого щотижневого випуску не вдавалося. За 1919 р.
вийшло 15, за 1920 – 35 чисел. Рідкісна підшивка видання зберігається в
бібліотеці Української папської колегії Римі.
Редакційна політика видання мала особливості. Якщо матеріали
«Бюлетеню Українського пресового бюро в Римі» (друкувався двічі-тричі на
тиждень циклостилевим способом) носили переважно інформаційний характер,
то La Voce del Ucraina (виходив у світ способом високого друку) засновувався
як аналітичний орган Дипмісії.
Головним завданням цієї унікальної італомовної газети українців у Римі
було надання італійським державним, політичним інституціям, пресі,
громадськості різнобічної і правдивої аналітичної інформації про Україну і
українські домагання. Акцент робився на двох темах:
- обґрунтування об’єктивності постання Української держави;
- полеміка з російськими виданнями, які таку об’єктивність заперечували.
Свої особливості має й проблемно-тематичне наповнення кожного числа:
актуальна проблематика подана в різних жанрах; суголосність піднятих майже
сто років тому тем українським реаліям другого десятка років третього
тисячоліття.
Наведу, для прикладу, головні змістові домінанти десятого і
одинадцятого чисел газети за 1919 р. у заголовках аналітичних статей:
«Розвиток ідеї політичної національності в Україні», «Воля українського
народу», «Нота восьми держав Східної Європи щодо України», «Російський
терор на Україні», «Брехні російських неділимців», «Бельгійці за незалежність
України», «З приводу погромів», «Річкові сполучення на Україні і чужинецькі
капітали», «Голова Української дипломатичної місії в Римі вітає річницю
незалежности
Чехо-Словаччини»,
«Важливість
українських
портів»,
італомовний переклад Т. Липовецької Шевченкового «Посланія…», біографія
В. Винниченка, некролог Ф. Матушевського тощо.
1920 р. тематика публікацій розширилася – до історії, політики,
економіки додалися література, мистецтво, церква і т. ін.

Змістовий аналіз часопису засвідчує характерну деталь: програючи в
оперативності, редакція вигравала низкою позитивних характеристики свого
видання. З-поміж них – справді продумана, професійна, редакційна політика
щодо формування проблемно-тематичної палітри видання, неухильне
дотримання балансу в поданні матеріалів різних жанрів – від інформаційних
заміток до аналітичних статей. Для останніх особливо характерним був високий
рівень переконливості та публіцистичності.
У цьому контексті варто навести витяг зі статті згадуваного вище
співробітника тижневика італійського журналіста А. Пескарцолі, полемічні
виступи якого проти постійних українофобських випадів видань російської
еміграції мають завжди отримували, за свідченням Є. Онацького, схвальні
відгуки прихильників і симпатиків УНР з італійського боку. Йдеться про
розвінчування постійних україноненависницьких дописів до італійської газети
«Іль Папольо Романо» («Римський народ») затятого москвофіла Владіміра
Френкеля: «Німець Владімір Френкель має велику неприємність – існування
Української Народної Республіки». Українці насмілилися проголосити себе
«незалежними», не спитавшись у нього, великого Френкеля, славнозвісного
автора дурнуватих діалогів про російську революцію. Це ж нечувана річ! До
чого ми дійдемо з таким не пошануванням авторитетів! Френкель уже не спить,
не травить, не розуміє більш нічого. Він усе тільки бачить – червоне, червоне,
червоне. Тупий революціонер, вихованець царських «городових», невдалий
письменник, затуманений мозок, Френкель проводить свої дні в майструванні
людожерних і неграмотних антиукраїнських пасквілів. А потім, неймовірно
нахабний,, пропонує їх часописам!» [4, c. 44].
Звернемо увагу також на проблемно-тематичне наповнення кожного
окремого журнального числа «La Voce del Ucraina». Тут дві особливості.
Перша: актуальна і багатогранна проблематика щоразу представлена в
різних жанрах.
Друга: суголосність піднятих майже сто років тому тем українським
реаліям другого десятка років третього тисячоліття.
Оглянемо, для прикладу, десяте і одинадцяте числа видання за 1919 р.:
Число 10 замість передової відкривається «Нотою восьми держав Східної
Європи», підписаною і Урядом УНР. Подаються аналітичні статті Є. Онацького
«Союз народів колишньої Росії» та «З приводу погромів», І. Гриненка «Річкові
сполучення на Україні і чужинецькі капітали» В. Шебедева «Брехні російських
неділимців», італомовний переклад Т. Липовецької Шевченкового
«Посланія…». З-поміж заміток інформаційного характеру – «Бельгійські
соціалісти за незалежність України», «Голова Української дипломатичної місії
в Римі вітає річницю незалежности Чехо-Словаччини», «Російський терор на
Україні».
Число 11 привертає увагу читача ґрунтовними статтями В. Шебедєва
«Володимир Короленко і українська незалежність», та «Воля українського
народу» й І. Гриненка «Важливість українських портів», та «Розвиток ідеї
політичної національності в Україні». Вміщена також гостра полемічна стаття
від редакції на публікацію колишнього російського старшини «Спогади про

Україну» в проросійському журналі «Дон Кіхот»; заклик українських жінок до
всього світу щодо московського поневолення України, меморандум
Українського Червоного Хреста в справі українських полонених у Польщі;
ультиматум більшовикам від Незалежних Українських Соціалістів; біографія В.
Винниченка з портретом; некролог Ф. Матушеського та ін.
Низку публікацій із українського італомовного бюлетеня «La Voce del
Ucraina» передруковували редакції популярних італійських газет. Маємо дані за
8 грудня 1919 р.. «Il Popolo Romano» («Римський народ») вмістив із посиланням
на першодрук статтю про спонукані розрухою й громадянською війною
пошесті в Україні. Міланська «Il Sekollo» передрукувала відозву українського
уряду за підписом Ісака Мазепи про ситуацію в Галичині. Водночас ця ж газета
подає власний матеріал про Україну під рубрикою «Наслідки помилкової
Антанти» – «Україна буде новою Польщею: Несправедливий поділ».
Публікації цього часопису, у яких автори аргументовано, переконливо, із
наснагою публіцистів відстоювали честь і гідність народу, який століттями
виборював право жити за власними законами у власному домі, не втратили
своєї актуальності й досі. Кращі з таких заслуговують на продовження свого
побутування у хрестоматіях та інших навчальних матеріалах для майбутніх
журналістів і редакторів-видавців.
Високо оцінюючи проблемно-тематичну палітру La Voce del Ucraina,
один із активних творців української журналістики на чужині Є. Онацький
назвав цей тижневик «знаряддям нашої боротьби в Італії проти ворогів
української незалежності».
Авторові цих рядків вдалося віднайти в бібліотеці-архіві Головної управи
Чину Св. Василія Великого в Римі, що знаходиться на Via San Giosafat, 8,
коротку довідку, зміст якої проливає світло на завдання, шляхи їх досягнення і
результати роботи цього маловідомого поки що в нашій історії своєрідного
видавничого підрозділу. Цей безіменний документ доби, що має дві сторінки
машинописного тексту на тонкому, так званому цигарковому, папері,
називається «Огляд діяльності Українського пресового бюро в Римі з 1 червня
1919 по березня 1920 р.» [5].
Зі змісту довідки випливає, що перед пресовим бюро стояло два завдання:
а) надання різнобічної і правдивої інформації про Україну і українські
домагання італійським державним, політичним інституціям, пресі,
громадськості;
б) збір і донесення до українського уряду та його місій за кордоном
власне добутої із зарубіжних джерел відповідної інформації.
Зрозуміло, що найбільше уваги приділялося виконанню першого
завдання. Робота тут велася за кількома напрямами.
Перший. Посередництвом засобів малої поліграфії (так званих
гектографів) стали випускати «Бюлетені Українського пресового бюро в Римі».
Мова видання – італійська. Планова періодичність – двічі-тричі на тиждень,
обсяг кожного випуску – дві-чотири сторінки, наклад – від 100 до 300
примірників. Фактичний матеріал до бюлетенів брали з газет, що виходили в
Україні та Європі. В поле зору потрапляли також усі італійські та деякі

французькі, бельгійські газети і журнали – звідти вибиралося все, де хоча б
щось згадувалося про Україну і українські справи і що ставало приводом
коментування з погляду українського. Акцент робився на двох темах –
обґрунтування об’єктивності постання Української держави та полеміка з
російськими виданнями, які таку об’єктивність заперечували. За перші дев’ять
місяців діяльності Бюро вийшло 56 чисел «Бюлетеня».
Другий. Одночасно з випусками бюлетеня, матеріали якого носили
переважно інформаційних характер, з 9 червня засновується часопис «La Voce
del Ucraina» («Голос України»), незаперечним козирем якої мали стати
аналітичні статті відомих українських та зарубіжних авторів. Обсяг видання –
від чотирьох і більше сторінок. Мова – італійська. Планова періодичність –
щотижнево. Тематика публікацій значно розширювалася – історія, економіка,
політика, література, мистецтво, церква і т. п. Без перебільшення можна
ствердити, що багато публікацій цього часопису, у яких автори аргументовано,
переконливо, із наснагою талановитих публіцистів відстоювали честь і гідність
народу, який століттями виборював право жити за власними законами у
власному домі, не втратили своєї актуальності й досі. Принаймні кращі з таких
публікації заслуговують на продовження свого побутування у хрестоматіях та
інших навчальних матеріалах для майбутніх журналістів і редакторів-видавців.
Із різних причин дотримуватися щотижневого випуску видання вдавалося
далеко не завжди. До 1 березня 1920 р. вийшло 22 числа «La Voce del Ucraina»,
15чисел – у 1919-му, 17 – у 1920 р.
Третій. Вміщення підготовлених працівниками Бюро або їх авторами
статей із актуальної української тематики на сторінках провідних італійських
видань. Для прикладу, широкого розголосу набула публікація листа Головного
Отамана С. Петлюри до відомого політика Пелісьє напередодні виборів в Італії.
Це була відповідь на широко розрекламовані грубі випади російської
еміграційної преси проти одного із чільних тогочасних провідників української
нації. Популярна «Каріере д Італія», готуючи спеціальне передвиборче число,
подала на своїх сторінках аж три матеріали про Україну, підготовлені
Українським пресовим бюро в Римі. «Беручи дві статті про українські справи і
лист Петлюри для свого виборчого числа, – зазначається в Записці про
діяльність Бюро, – цим всеіталійський денник ніби накладав на майбутніх
депутатів цієї партії обов’язок виступати в обороні українського народу»
[16, c. 2]. Загалом, як зазначається в записці, майже всі італійські часописи у
той час вмістили яку-небудь звістку Українського прес-бюро.
Четвертий. Організація та проведення у прес-бюро лекцій на
українознавчу тематику (історія, політика, культура, мистецтво, література).
Існував список постійних запрошених – журналістів, політиків, учених,
представників італійської громадськості. У звіті ідеться про проведені шість
таких вечорів-зустрічей. За документальними даними, «всі лекції проходили
при повній залі й мали великий успіх» [5, c. 2].
П’ятий. Видання й поширення в Італії, в перекладі італійською мовою,
брошур на суспільно-політичну тематику та книг класиків української
літератури. З усіх напрямів діяльності прес-бюро результативність цього

виявилася найменшою. Побачила світ лише одна брошура – «L Ukraina
danancialla Konferenca della pare». Хоча лежали в рукописах підготовлені до
друку переклади двох знакових для українців книг – «Історії України» Михайла
Грушевського та «Кобзаря» Тараса Шевченка Видати їх бюро так і не змогло
через брак коштів.
Щоправда, один із важливих видавничих проектів українців у Римі того
періоду все ж вдалося реалізувати, але уже після того, як Дипломатична місія
припинила своє існування в Римі. Йдеться про перший переклад на італійську
мову Шевченкового «Кобзаря», здійснений відомою культурною діячкою і
письменницею Младою Липовецькою разом із італійським філологом Цезарем
Меано. Презентація цього видання перед італійською публікою відбулася у
своєрідний спосіб – через концерт української пісні на слова українського
пророка. Вірші читали самі перекадачі, а також італійський інженер Негрі, пісні
виконувалала Млада Липовецька.
Оцінюючи цю непересічну подію, Євген Онацький у своєму щоденнику
пізніше наголосить: «Переклад «Кобзаря» на італійську мову підготовлявся вже
давно – ще з часів нашої Дипломатичної місії та Пресового Бюра в 1919 р.
Тому, треба думати, що він виправдає таку довгу підготовчу роботу,
проваджену, правда, в уже несприятливих обставинах, – і принесе українській
справі чималу прислугу, виносячи на безсторонній осуд європейських
культурних читачів перли нашої національної поезії» [6, c. 44].
Покликаний урядом УНР у драматичний період її існування невеликий
гурток українців, чесно і професійно виконував у Римі справу ствердження ідеї
Української державності, сповна реалізувати яку українці могли лише в 1991 р. [7].
Висновки. Діяльність Українського пресового бюро Дипломатичної місії
УНР у Римі досі не вивчена і достойно не поцінована.
Розпочало свою роботу наприкінці зими 1919 р. в умовах непризнання
урядом Італії нової української влади. Припинило діяльність 1922 р.
За штатним розписом у бюро, яким від червня и1920 р. керував Євген
Онацький, працювало сім осіб. Завдання пресового бюро – інформування
керівників країн Антанти щодо ситуації в Україні та домагання від цих країн
визнання УНР як суверенної незалежної держави.
Найголовніші результати пресової та видавничої діяльності цього бюро
такі:
випуск циклостильовим способом «Бюлетені Українського пресового
бюро в Римі» (інформаційне видання, що виходив двічі-тричі на тиждень
італійською мовою обсягом від двох до чотирьох сторінок, накладом від
100 до 300 примірників; збережено 56 чисел цього видання);
випуск аналітичного періодичного видання «Голос України»
(за задумом, тижневик італійською мовою, вийшло у світ 50 чисел);
підготовка працівниками бюро публікацій для італійської преси;
проведення для італійського громадськості лекцій на українознавчі
теми;
видання й поширення в перекладених італійською мовою брошур на
суспільно-політичну тематику та книг класиків української літератури.
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UKRAINIAN PRESS BUREAU OF UNR DIPLOMATIC MISSION
IN ROME AS THE UNKNOWN PAGE OF RELATIONS
BETWEEN UKRAINE AND ITALY
The unknown page of relations between Ukraine and Italy is studied in the
article. The studies were done by the author on the basis of book and archive
collections while working in Italy. The article describes the beginning, organization
and results of the Bureau activities in Rome in 1919 – 1920ss. The results of its
activities are astonishing taking into consideration the fact that the Mission wasn’t
acknowledged by the Italian Government. It is a well-known fact that the very
Government was Russia-oriented at that time.
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Antonovych, Euhen Onatskii, bulletin, «La Voce dell’Ucraina» newspaper, relations
between Ukraine and Italy, Italian press, Ukrainian issue in Europe

УДК 377.5 (477)
Харламов Михайло,
кандидат історичних наук, доцент,
Національний університет цивільного захисту України
ДИСКУСІЇ НАРОДНИХ КОМІСАРІАТІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ
СТОСОВНО УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У 1920-Х РОКАХ
У статті розглядаються проблеми відносин керівників української та
російської освіти 20-х рр. XX ст. Метоюі є розгляд питань про
взаємовідносини керівників освіти України та Росії, а також дослідження
проблем розвитку професійної освіти в Україні у 1920–1929 рр.
Українська професійна освіта взагалі та професійні школи України в цей
час були унікальним освітнім утворенням, аналогів якому на постросійському
імперському просторі не існувало. Протягом 1920–1929 рр. полеміка з приводу
українських професійної то згасала, то розгоралася. У 1929 р. і по всьому
Радянському Союзу відбувалася уніфікація освітніх систем союзних республік,
тобто створення єдиної системи освіти для усього СРСР. Хоча освітяни
нашої республіки відігравали велику роль у радянській системі освіти, брали
активну участь у розробках нових програм, уже з 1930-х рр. українська освітня
модель 20-х рр. XX ст. перестала існувати як унікальна освітня система.
Метою дослідження є з’ясування специфіки взаємовідносин українських
і російських керівників освіти з приводу української професійної школи
у 1920-х рр. Методи дослідження: аналізу та синтезу фактів та джерел,
структурно-системний, порівняльно-історичний і проблемно-хронологічний.
Потрібно зазначити, що українська професійна система освіти 20-х рр.
XX ст. взагалі і професійні школи України зокрема відіграли велику роль
у відбудові національної економіки. У важкі повоєнні часи, коли гостро
відчувалася нестача кваліфікованих кадрів у промисловості та сільському
господарстві професійні школи все ж змогли випустити достатню кількість
підготовлених працівників для народного господарства. Свідченням цьому
слугує значний прогрес в економіці, який зробила наша країна у 20–30-х рр.
XX ст. Однак уряд Російської республіки знищив самобутню українську
систему шкіл і впровадив в Україні власну освітню систему шляхом уніфікації
освітніх програм на поч. 1930-х рр.
Ключові слова: професійна освіта, народний комісаріат освіти, школа,
професіоналізація освіти, кваліфікований робітник, уряд, система освіти.
Сучасна освіта в Україні переживає не кращі свої часи, особливо поза
увагою суспільства залишаються проблеми професійно-технічної освіти. Ми
вважаємо, що доцільним буде звернутися за історичним досвідом у цій галузі
до досягнень українських освітян, науковців пер. третини ХХ ст. Переймання
освітнього досвіду України зможе вивести сучасну професійно-технічну освіту
на якісно новий рівень.

Дана проблематика майже не розробляється в сучасній українській
історіографії, тому виникає потреба у її вивченні. Метою статті є розгляд
питань про взаємовідносини керівників освіти України та Росії, а також
дослідження проблем розвитку професійної освіти в Україні у 1920–1929 рр.
Після закінчення громадянської війни в Україні було створено власний
уряд – Рада Народних Комісарів УСРР. Справами освіти в республіці
опікувався Народний комісаріат освіти (Наркомос), який мав власні погляди на
розвиток освіти в країні загалом, та на діяльність закладів професійної освіти
зокрема. Для керування справами професійної освіти при Наркомосі
у 1920–1921 рр. було створено Головний комітет з професійної та спеціальнонаукової освіти (Головпрофос).
За планом української шкільної системи 1920 р. професійна школа мала
стати масовим навчальним закладом у галузі промисловості та сільського
господарства. Така школа нового типу мала базуватися на декількох основних,
фундаментальних принципах, які окреслював у своїх працях і виступах
заступник народного комісара освіти УСРР Я. П. Ряппо. По-перше, усі подібні
навчальні заклади повинні були працювати на базі семирічної школи
соціального виховання. По-друге, професійна школа мала становити єдине
продовження школи – семирічки соціального виховання, єдину форму освіти
підлітків та юнацтва. По-третє, у школі професійної освіти мали створюватися
сприятливі умови для досягнення ефективного синтезу спеціальної і загальної
освіти [6, с. 19].
В УСРР система шкільної освіти мала таку градацію: з 4 до 8 років –
дошкільна освіта, з 8 до 15 – семирічна школа соціалістичного виховання.
Далі – дворічна професійна школа. Після закінчення профшколи підлітки могли
вступати до технікумів чи інститутів, що на той час були вищими навчальними
закладами. У Російській республіці дошкільна освіта була з 4 до 8 років.
Далі йшла середня школа: перший ступінь – чотири роки, далі перший
концентр другого ступеня – три роки та другий концентр другого ступеня – два
роки (звичайні старші класи школи).
Необхідно виділити основні відмінності української системи освіти,
які мали місце в республіці після громадянської війни. Система нижчої
професійної освіти України була складовою всієї освітньої системи, а не
додатком до неї, як це було в Росії у перші повоєнні роки. В українській
республіці системою нижчої професійної освіти охоплювалися усі випускники
шкіл соціального виховання, а не лише ті, які не продовжували навчання в
закладах вищого освітнього рівня, як у РРФСР. Також українська молодь могла
продовжувати освіту після закінчення загальноосвітньої школи лише після
здобуття первинної професійної підготовки, відпрацювання встановленого
трудового стажу. Такий підхід сприяв забезпеченню наступності рівнів
трудової кваліфікації на відміну від наступності загальноосвітньої підготовки у
Росії [4, с. 9].
Школа професійної освіти спочатку не ставила своїм завданням
постачання кадрів для вищої школи, але згодом і це завдання лягло також в
основу професійної школи. Виходячи з вищезазначеного було вирішено

встановити в цих навчальних закладах трирічний курс навчання з метою
отримання більш ефективної та якісної освіти [7, с. 710].
Кожна професійна школа в Україні будувалася на базі певної галузі
виробництва або державного будівництва і мала чітку цільову спрямованість –
підготовку до певної трудової діяльності. Виходячи із завдань народногосподарського і державного будівництва, в системі професійної освіти
створювалися такі галузі: 1) індустріально-технічна з поділом на механічну,
електричну, гірничу, будівельну, транспортну, кустарно-промислову та ін.
спеціальності; 2) сільськогосподарська з поділом на агрономічну, садовогородню, лісівницьку, зоотехнічну, меліоративну, землевпорядну спеціальності;
3) соціально-економічна з поділом на адміністративно-організаційну,
оперативно-господарську, статистичну, кошторисно-фінансову, юридичну
спеціальності; 4) медична з поділом на медичну, одонтологічну, хімікофармацевтичну спеціальності; 5) педагогічна з поділом на соціальне виховання,
професійну освіту, політичну освіту; 6) художня з поділом на музичну,
образотворчого мистецтва, театрально-сценічну та літературну спеціальності
[3, с.73].
З огляду на стан справ у країні після війни, українські освітяни вважали
за необхідне створити унікальну професійну школу на базі семирічної школи,
що буде випускати кваліфікованих робітників для відновлення народного
господарства, які будуть мати високий рівень технічних і практичних знань,
зможуть принести користь при відбудові народного господарства.
Кількість гуманітарних предметів у цих навчальних закладах
скорочувалася до мінімуму, поглиблено вивчали технічні дисципліни, велика
увага надавалася практичній роботі на шкільному виробництві. Після випуску
зі школи, перш ніж вступати до вищого навчального закладу, учні повинні були
пройти обов’язкове стажування на підприємствах промисловості чи у
сільському господарстві.
Керівники освіти РРФСР були не згодні з тими нововведеннями,
які
здійснювалися
в
Україні.
Н. К. Крупська,
А. В. Луначарський,
М. М. Покровський, Л. Р. Менжинська та ін. діячі Народного комісаріату освіти
РРФСР у своїх працях і виступах гостро критикували позицію Наркомосвіти
УРСР.
Уже 15 червня 1920 р. Наркомос РРФСР прийняв постанову, в якій
вважав за необхідне звернутися до Ради Народних Комісарів УРСР з приводу
закриття шкіл другого ступеня та створення на їх базі закладів професійної
освіти, рекомендуючи обережно ставитися до школи другого ступеня [5. с.8].
У промові на третьому з’їзді Російської комуністичної спілки молоді
(РКСМ) нарком освіти РРФСР А. В. Луначарський підкреслював, що вважає
неправильним закривати загальні школи другого ступеня, закликав відмовитися
від перетворення цих шкіл у політехнічні, як це зробив Наркомос УРСР.
Не зважаючи на критиканство з боку російських колег нарком освіти
УСРР Г. Ф. Гринько продовжував відстоювати ідеї професіоналізації системи
освіти та створення радикально нового типу шкіл професійної освіти. У тезах
своєї доповіді на Всеросійській нараді «Соціалістична освіта юнацтва»,

датованих 27 грудня 1920 р., він твердив: «Поняття загальноосвітньої, що не
дає жодної кваліфікації, школи для юнацтва в умовах перехідного періоду
повинно бути відкинуте, як буржуазний пережиток» [5. с.9]. Українські
освітяни осмислено та послідовно намагалися створювати систему професійної
освіти в країні, будуючи мережу різноманітних професійних шкіл в усіх
регіонах української республіки.
Як чітко зазначав у своїй праці «Народна освіта в Україні за десять років
революції» Я. П. Ряппо: «…З 1921 р. на Україні професійна освіта стала єдиним
продовженням соціального виховання, а протиставлення загальної освіти
професійній стає анахронізмом. Професійна освіта повинна стати базовим
стрижнем, навколо якого розгорталася б освіта… Кожна школа повинна мати
особливу, чітку життєву цілеспрямованість. Звідти у будівництві професійної
освіти виникає і потреба у значному плануванні. Проявом цього планування з
самого початку були проголошені «Виробничі програми Укрголовпрофосу на
1921–1922 рік». В цих виробничих програмах чітко відновлюються
організаційні форми системи, їх завдання та цілеспрямованість, в них
зафіксовано кількість навчальних закладів, викладачів, учнів тощо…»
[1, с. 355].
Керівники української освіти вважали, що створення політехнічної школи
в Україні на даному етапі розвитку держави не можливе, хоч як би на цьому не
наполягали керівники РРФСР. Для кращого розвитку народного господарства
потрібна була не політехнічна школа з розмитими і неконкретними цілями і
завданнями, але професійна школа, що могла б у найкоротші строки досягти
успіху у підготовці висококваліфікованих кадрів. Народний комісаріат освіти
УРСР вважав, що кращою системою освіти в перехідний період розвитку
держави є така система, в котрій кардинальне значення відводиться
спеціальним професійним школам [2, с. 216].
Провідні освітяни України у 20-х рр. XX ст. були переконані в тому, що
не існувало необхідності у поділі навчальних закладів на початкові, середні та
вищі. Наступним і кінцевим ступенем освітньої системи після закінчення
трирічної професійної школи для переважної більшості учнів повинні були
стати технікуми з різноманітними спеціальностями, що могли б забезпечувати
народне господарство країни інженерами, кваліфікованими майстрами з
високим рівнем практичних вмінь та навичок.
Із точки зору керівників освіти УРСР інститути повинні були існувати
лише для професіоналів з великим досвідом роботи на виробництві чи у
сільському господарстві, які б вивчали не тільки техніку, але й глобальну
стратегію розвитку народного господарства. Інститут повинен був стати
навчальним закладом із найсерйознішим та уважним відбором слухачів.
Стосовно цих та інших стверджень також розгорталися гострі полемічні
дискусії між представниками народних комісаріатів УРСР та РРФСР.
Але слід сказати, що серед представників вищого керівництва освіти
Російської республіки були і такі, що певною мірою підтримували ідеї
українців. Зокрема, представник Центрального комітету Російської
Комуністичної Спілки Молоді (ЦК РКСМ) А. П. Шохін критикував освітню

систему РРФСР, наполягаючи на знищенні другого концентру школи другого
ступеня, як це зробили в Україні. Але замість професійної школи, яка
створювалася в Україні він пропонував створити школи за типом шкіл
фабрично – заводського навчання (ФЗН) по всій країні.
Також А. П. Шохін закликав врахувати досвід українських колег у
створенні професійних шкіл сільськогосподарського типу. Він підкреслював,
що селянство відвертається від загальноосвітньої школи, оскільки не бачить у
ній практичної користі для ведення господарства. Із точки зору Шохіна
професіоналізація освіти на селі була конче необхідна, щоб селяни зі школи
навчалися грамотно та науково вести сільське господарство [2, с. 219].
Але все ж таки більшість російських керівників освіти була проти
освітньої системи УРСР. Так нарком освіти РРФСР А. В. Луначарський
відзначав, що з випускників професійних шкіл України кваліфікованих
робітників не вийде, що в українській системі освіти замість професійних шкіл
було побудовано старші класи реального і комерційного училища і «нічого
окрім розгардіяшу в українській школі не вийшло». Взагалі А. В. Луначарський
вважав українську систему освіти соціально-педагогічним експериментом у
межах республіки.
Дійсно українські професійні школи мали багато недоліків, оскільки ці
навчальні заклади не мали оптимальної матеріально-технічної бази, не
вистачало кваліфікованих викладачів, науково-методичної літератури тощо.
Слід відзначити, що українські освітяни намагалися, по мірі необхідності,
усувати ті недоліки, на які вказували їх російські колеги. Але при цьому
Наркомосвіти не збирався відмовлятися від своєї позиції стосовно
професіоналізації освіти. Більше того, Наркомос УСРР пропонував російським
педагогам перебудувати власну систему освіти за типом української.
Протягом 1920–1929 рр. полеміка з приводу українських професійних
шкіл і професійної освіти то згасала, то розгоралася з новою силою. У 1929 р.
по всьому радянському союзу розпочалася уніфікація освітніх систем союзних
республік, тобто створення єдиної системи освіти для усього СРСР. Хоча
освітяни нашої республіки відігравали велику роль у радянській системі освіти,
брали активну участь у розробках нових програм, уже з 30-х рр. XX ст.
українська освітня модель 1920-х рр. перестала існувати як унікальна освітня
система. Нападки на українську професійну освіту збоку російських керманичів
мали негативний характер і не сприяли ефективній та якісній роботі
вітчизняних фахівців досліджуваного періоду.
Потрібно зазначити, що українська професійна система освіти третього
десятиліття XX ст. взагалі і професійні школи України зокрема, відіграли
достатньо істотну роль у відбудові національної економіки. У важкі повоєнні
часи, коли гостро відчувалася нестача кваліфікованих кадрів у промисловості
та сільському господарстві професійні школи все ж змогли випустити достатню
кількість підготовлених працівників для народного господарства. Свідченням
цьому слугує значний прогрес в економіці, який зробила наша країна
у 1920–1930-х рр. У майбутньому можливим є дослідження та порівняльний

аналіз професійних освітніх систем 1920-х рр. України, Білорусі, Молдови,
Грузії та інших республік СРСР.
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DISCUSSIONS OF UKRAINIAN AND RUSSIAN PEOPLE’S
COMMISSARIAT OF EDUCATION CONCERNING UKRAINIAN
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE 1920s.
The article deals with the problem of relationship between leaders of
Ukrainian and Russian education of 1920s of XX century. The purpose of this article
is to examine issues of the relationship between educational leaders of Ukraine and
Russia, as well as research of the development problems of professional education in
Ukraine in 1920–1929.
Ukrainian professional education in general and professional schools in
Ukraine, at that time was a unique educational formation that didn’t have analogues
in postrussian imperial space. During 1920–1929 the controversy over the Ukrainian
Professional Education got out or flare up again. In 1929, around the Soviet Union
took place the unification of educational systems of Soviet republics, namely creation
of a unified system of education for the entire Soviet Union. Although educators of
our republic played an important role in the Soviet educational system, actively

participated in the development of new applications and since 1930’s Ukrainian's
educational model of 20's of XX century, ceased to exist as a unique educational
system.
The aim of the research is to clarify the specificity of relationship between
Ukrainian and Russian educational leaders on the base of Ukrainian professional
school in the 1920s. The methods used during the work creation were: a method of
analysis and synthesis of facts and sources, structural and systematic method,
comparative historical and problem-chronological methods.
It should be noted that the Ukrainian professional system of education in
general and professional schools in Ukraine in particular played a major role in the
reconstruction of the national economy. In the difficult post-war times when it was
acutely felt the lack of skilled workers in industry and agriculture professional
schools were still able to release a sufficient number of trained workers for the
national economy. The evidence of this is a great progress in economy, which has
made our country in 1920–30’s of XX century. However, the Government of the
Russian Republic destroyed the original Ukrainian school system and provide in
Ukraine its own educational system by unifying educational programs in the early
1930s.
Key words: professional education, People's Commissariat of Education,
school, professionalization of education, skilled worker, government, education
system.
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ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ДИХОТОМІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (ХІV–ХVІ ст.):
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджуються особливості та динаміка формування
національної ідентичності українців крізь призму міжнародних відносин.
Становлення
національної
ідентичності
відбувалося
під
впливом
зовнішньополітичних факторів (боротьба з татаро-монгольською навалою,
возвеличення Литовського князівства та його союз із Польщею у протистоянні
Московській державі), що спричинило надалі її дихотомію, яка підсилювалася й
внутрішними процесами: у той час йшло окатоличення, ополячення,
румунізація і мадярнизація аристократичної верхівки українських земель.
Підкреслюється, що литовські статути, які забезпечували спадкоємність
і наступність багатьох норм та інститутів українського права, сформованих
у Київській Русі та Галицько-Волинській державі і вирізнялися достатньо
високим, як для того часу, рівнем юридичної техніки, сприяли формуванню
правової свідомості українці.

Отже, саме з входження українських земель у Велике князівство
Литовське самоусвідомлення української нації набуває специфічних рис і
відбувається у двох векторах – західному та євразійському, що ускладнило її
шлях до створення єдиної і незалежної держави у майбутньому і за своїм
змістом було надзвичайно мінливим й суперечливим явищем.
Ключові слова: дихотомія української національної ідентичності,
національне самовизначення українців, національна самосвідомість українців,
Велике князівство Литовське.
Проблеми формування політичної нації та національно-громадянської
ідентичності й досі стоять перед Україною. Український дослідник
М. А. Козловець зазначає, що оскільки етнонаціональна спільнота не є раз і
назавжди усталеною структурою, а постає результатом як біоеволюційного
(етнос), так й історичного процесу (нація), то й національну ідентичність
доцільно розглядати як певну цілісність і результат впливу низки чинників
[4, c. 31]. Минуле українців, розпочинаючи з доби Великого князівства
Литовського, пов’язане із окатоличенням, ополяченням, румунізацією,
русифікацією та проявом низки негативних наслідків перебування у складі
інших могутніх держав, що спричинило певні складнощі у формуванні
української державності.
Метою статті є визначення особливостей становлення національного
самовизначення українців у складі Великого князівства Литовського (надалі –
ВКЛ), що призвели до формування дихотомії української ідентичності.
Актуальність дослідження питання про становлення національної
самосвідомості українців пов’язана з тим фактом, що й досі частиною
науковців і політиків в Україні поширюється ідея «штучності» українського
етносу та відсутності у нього власного історичного досвіду [11, с. 212–213].
Розвиток Східної і Центральної Європи традиційно розглядався в
історіософії і значною мірою продовжує розглядатися як єдина соціокультурна
цілісність, позбавлена будь-яких етнонаціональних ознак. Цей стереотип
призводить до сприйняття націй і держав, які тут існують як таких, що не здатні
підтримувати стабільні демократичні режими та розвиватися у напрямку
економічного процвітання, а тому не заслуговують справжнього суверенітету.
Перш за все така думка походить від двох історіософій: німецької та російської
радянської [13, с. 14–15].
Існує думка, що науковий і технічний прогрес узагалі знімають проблему
національної ідентичності [13, с. 6]. Усі країни, що зазнали економічної
модернізації, – зауважив Ф. Фукуяма, – мають бути дуже схожими одна на
одну; в них має існувати національне єднання на базі централізованої держави,
вони урбанізуються, замінюють традиційні форми організації суспільства на
кшталт племені, секти та клану економічними раціональними формами

[17, с. 13. ]. Йому належить думка про те, що націоналізм нині на підйомі тільки
у таких регіонах як Східна Європа і колишній Радянський Союз, де народам
довгий час відмовляли у визнанні їхньої національної ідентичності, а
у найстаріших і надійних національних державах світу націоналізм зазнає змін
[17, с.21].
В українській історіософії немає єдиного погляду на питання про початок
процесу націєтворення. Так, В. Жмир вважає, що цей процес розпочинається з
ХІV ст., періоду, коли українські землі опинилися у сфері політикоекономічного впливу Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
[2, с. 9]. Інший український дослідник О. Струкевич звертає увагу на те, що
лише в ХVІІ і на поч. ХVІІІ ст. – у добу козацтва – виразно виявилися ознаки
саме національної, а не етнічної ідентичності [14, с. 19]. М. А. Козловець
вважає, що позиція О. Струкевича є переконливішою й обґрунтованішою,
оскільки, на його думку, особливістю національного самовизначення українців
було те, що воно відбувалося не стільки на основі етнонацiональної ідеї,
скільки навколо певної соціальної групи – козацтва [4]. У даному дослідженні
наголошується на тому, що у період входження українських земель у ВКЛ
активно формуються підвалини національної самосвідомості українців як її
прогресивні риси, так й ті, що у майбутньому стали гальмом на шляху
розбудови української державності.
Загальна схема процесу становлення загальноукраїнської ідентичності
була надана М. Грушевским, який вивів альтернативну, існуючої в російській
історіософії, модель історичного розвитку України та Росії. Фундаментальним
положенням стала ідея про те, що Київська Русь була не спільною державою
східних слов’ян, а українською, спадкоємцем її була Галицько-Волинська
держава. Після литовського й польського панування на українських землях
українці відновили свою державу вперше за Хмельницького, а опісля –
в Українській Народній Республіці 1917 р. [1, с. 7–13]. Назва ж «українська
нація», за свідченням Ю. Липи, вперше була вжита за часів Б. Хмельницького
[6, с. 103]. Тоді як П. Сорокін вважає, що «Русская нация в указанном смысле
возникла как нация с момента образования Русского (Киевского или
Варяжского) государства в середине IX столетия» [12, с. 468]. Перемога
гетьмана в національно-визвольній війні 1648–1654 рр., а ще раніше існування
Запорізької Січі сприяли тому факту, що українська культурна ідентичність
стала визнаним і вагомим чинником політичної історії Європи. Однак
укладання Переяславського договору з Росією у 1654 р. стало тим негативним
фактором, який, на думку багатьох дослідників, надовго загальмував
національне самовизначення українського народу.
Важливим фактором, який ускладнював процес самовизначення
української нації, стало, на думку О. Субтельного, те, що «історично, культурно
i геополiтично країна знаходилася мiж двома світами. Вона формувала зону

конфронтації мiж землеробами i кочівниками, мiж Європою та Азією, мiж
ортодоксальною церквою та католицизмом, мiж комунicтами та
нацiоналicтами. Особливо глибоко вкоріненими рисами українського
дихотомічного характеру є конфронтацiя в Україні двох полiтико-iдеологiчних
феноменiв – нацiї та iмперiї» [ 4, с. 32].
Входження українських етнічних земель протягом тривалого часу до
складу декількох державних утворень: Польщі, Угорщини, Румунії,
Османської, Австро-Угорської, Російської імперій, а згодом і СРСР
ускладнювали процес національного самоусвідомлення. Ці держави, зазначає
М. А. Козловець, чинили величезний соціальний, адміністративний та
ідеологічний тиск на українське населення, щоб нівелювати його відмінності
від панівної нації. На думку вченого, інтенсивна полонізація (русифікація,
румунізація, мадяризація) української еліти призвела якщо не до цілковитого
припинення процесу національного самовизначення, то до вельми
сповільненого формування української ідентичності – ідентичності,
сконцентрованої переважно на соціальних i культурних проблемах, анiж на
політичних. Так, утворення Речі Посполитої та Брестська унія не залишили
надії на відновлення української державності. Тому прагнення українців до
національного самовизначення вкладалось у рамки гострої релігійної полеміки
та культурно-освітницької і наукової літератури українських братств
(ХV–ХVІ ст.) [4, с. 32].
Український дослідник М. Степико звертає увагу на те, що проблема
ідентичності для багатьох країн, у тому числі і для України, має ще один вимір –
посткомуністичний, теоретико-методологічний. На противагу класовому
підходу радянського суспільствознавства, зазначає М. Степико, за яким
ідентичність людини жорстко детермінувалася його класовою приналежністю
та не потребувала її свідомого самовизначення, для західних дослідників і
пострадянської суспільно-політичної думки поняття ідентичності стало
універсальною пояснювальною парадигмою всіх сучасних суспільних явищ і
процесів [13, с. 7].
Особливістю міжнародних відносин Центральної та Східної Європи від
ХІV до ХVІ ст. стала боротьба за києворуську спадщину, яка розгорнулася між
Золотою Ордою, Литвою, Польщею та Московією. Наприкінці ХІV ст. Золота
Орда починає втрачати свої позиції і Київщина, Волинь та Поділля були
звільнені від Орди силами литовсько-руських військ. Одним із вузлових
конфліктів у Східній Європі ХVІ–ХVІІ ст. стала боротьба між Великим
князівством Литовським та Московською державою за києворуські землі. Вона
набувала форм гострих військових і дипломатичних конфліктів. Під впливом
цієї тривалої боротьби відбувалося становлення національної ідентичності
українців.

Українські землі (Волинь, Київщина, Поділля, частина Лівобережної
України) входили до складу ВКЛ з др. пол. ХІV і до кін. ХV ст. представляла
собою федерацію, у якій навколо власне Литви об’єдналися обласні автономії.
В історіографії склалися різні погляди й точки зору на сам характер литовської
експансії. О. М. Уривалкін виділяє декілька основних підходів: 1): литовська
присутність на білоруських та українських землях як прояв «колоніального
загарбання та національного гноблення» (В. Пашуто); 2): цей період
характеризується як час існування Литовсько-Руської держави (І. Крип’якевич);
3): Литовська держава була спадкоємцем і продовжувачем традицій Київської
Русі; 4) українські землі перетворювалися на литовську провінцію
(О. Єфіменко, Ф. Шабульдо); 5) литовські правителі переслідували
загарбницьку мету, зберігаючи старий устрій на захоплених землях, доки це не
суперечило їх інтересам (В. Кульчицкий, М. Настюк, Б.Тищик); 6) Литва і
Москва були продовжувачами традицій Київської Русі і вистуали з однією
програмою об’єднання всієї руської землі, де Литва таку роль виконувала до
1387 р. – офіційного хрещення за католицьким обрядом (І. Греков)
[16, с. 205–206]. Така розбіжність у поглядах пов’язана, на думку
О. М. Уривалкіна, з тим, що Литовський період середньовічної історії України
відзначається етнополітичною і соціально-економічною складністю.
Перебування українських земель у складі Литви можна поділити на кілька
етапів, кожен з яких має свої особливості щодо політико-правового становища
українських земель: від збереження залишків руського державного права до їх
повної втрати і посиленні духовного тиску з боку литовців та поляків після
Люблінської унії 1569 р., в протестах проти насильства, виразником яких було
козацтво [16, с. 205–206].
Перший період 1321–1362 р. іменується литовською експансією і
пов’язаний із інкорпорацією Волині, Чернігово-Сіверщини, Київщини,
Переяславщини, Поділля до складу Литовської держави. Характерною рисою
цього періоду було те, що прагнення литовських князів розширити свої
володіння об’єктивно відповідало прагненню східнослов’янських народів до
об’єднання та звільнення від ординського ярма за підтримкою великого князя
Гедиміна [16, с. 211].
У другому. періоді 1362–1385 рр. спостерігаються тенденції централізму,
а Литовський уряд дотримувався правила «ми старину не рушимо, а новини не
вводимо». Тим землям, які добровільно ввійшли в Литовську державу,
литовський князь видавав так звані обласні привілеї. Ці привілеї були «рядом»,
договором між великим князем литовським і місцевою знаттю, за яким
українські князі та бояри зобов’язалися служити великому князю, князь –
боронити землю від татар. Землі – Чернігово-Сіверська, Київська, Поділля
отримали автономію [8].

П. Музиченко зауважує, що з приєднанням Південно-Західної та Західної
Русі до Литви Литовське князівство стало великою Литовсько-Руською
державою. 9/10 її населення складали українці та білоруси. Не змінилася
система князівського управління, руські бояри охоче йшли до литовського
війська, вступали на службу новому уряду. Литовська знать хрестилася
руськими іменами, приймала православну віру, а «Руська правда» – основою
державної правової системи. Державна мова – руська. Так, наприклад,
литовський князь Ягайло, мріючи про одруження з донькою польського короля
Ядвігою й про корону польську, у 1386 р. прийняв католицизм тільки як вимогу
Польщі. У результаті була підписана перша унія Литви та Польщі – Кревська
унія (1385 р.), яка зафіксувала політичний союз Литви та Польщі. Цікаво, що
паралельно Ягайло шукав й союзу з Московією. Він вислав сватів до Москви і
там так само вимагали хреститися у православну віру й оголосити привселюдно
про своє хрещення, але така пропозиція була для Ягайло несприйнятливою.
А за Володимира Ольгердовича (1362–1395) Київ карбував навить власну
монету [16, с. 207].
Таким чином, руські землі, з їхньою вищою культурою і правом справили
величезний вплив на політичне і суспільне життя Литовської держави.
Головним осередком якої стала руська державність.
Третий період 1385–1480 рр. був пов’язаний зі втратою українськими
землями своєї автономії, дискримінацією православного населення, ліквідацією
удільних князівств. Вся середина XIV ст. пройшла під знаком польськолитовських суперечок та воєн за Галицько-Волинську землю.
Четвертий період 1480–1569 рр. окреслюється як польський експансіонізм,
а центром збирання земель Русі стає Московське князівство. Його яскравими
характеристиками постають загроза ополячування та окатоличення, релігійна
дискримінація, соціальний гніт в умовах залишків автономії. Нарешті, у 1569 р.
українські землі опиняються у складі Речі Посполитої.
Найбільшим здобутком у процесі систематизації права у Великому
князівстві Литовському стало укладання в XVI ст. трьох Литовських статутів.
Кодифікація литовсько-руського права відбулася за принципами пріоритету
писаних законів, єдності права, суверенності держави (хоч у 1569 р. цей
суверенітет було втрачено) та рівності усіх перед законом (хоч реально
Литовські статути визнали неоднакову правоздатність різних суспільних груп)
[15, c. 110].
Необхідно зазначити, що українські лінгвісти стверджують: Литовські
статути були написані руською мовою, під якою необхідно розуміти загальну
для українців і білорусів літературну мову, яка сформувалась під час входження
українських і білоруських земель до складу Великого князівства Литовського [7].
Загалом до роботи у кодифікаційній комісії над Другим статутом були
залучені також представники всіх земель, які входили до складу Великого

князівства Литовського. У 1563 р. був прийнятий привілей, який зрівнював у
правах православну та католицьку шляхту. Одним із найвідоміших списків
Другого Литовського статуту староукраїнською мовою є спиcок Василя
Ісаєвича, який жив у XVIII ст., займався адвокатською практикою, був
київським синдиком і присяжним писарем [7].
Литовські статути були важливим джерелом права на українських землях,
вони забезпечували спадкоємність і наступність багатьох норм та інститутів
українського права, сформованих у Київській Русі та Галицько-Волинській
державі. Х. В. Майкут зазаначає, що литовські статути вирізнялися достатньо
високим, як для того часу, рівнем юридичної техніки: в них подано визначення
багатьох правових термінів (наприклад, злочин, право власності, договір,
контракт та ін.). Литовські статути також позитивно вплинули на розвиток
української правової думки і формування законодавства [7].
Отже, українські землі в ХV–ХVІ ст. опинилися у складі сусідніх держав,
які мали риси, що приваблювали руське населення: Литва – толерантність
(ВКЛ використовувало давньоруську мову як офіційну і православну віру,
Москва – єдину православну віру, Польща несла західну культуру і нові
технології. Становлення національної ідентичності відбувалося під впливом
зовнішніх факторів (боротьба с татаро-монгольською навалою, возвеличення
Литовського князівства та його союз з Польщею у протистоянні Московській
державі), що спричинило надалі її двовекторність, яка підсилювалась й
внутрішними процесами: в той же час йшло окатоличення, ополячення,
румунізація і мадяризація аристократичної верхівки українських земель. Що, на
думку О. М. Уривалкіна, у свою чергу вело до самоусунення історичного
призначення – розбудови національного державного життя [16, с. 273].
Ще одним важливим фактором у формуванні національної ідентичності
українців
стало
релігійне
питання.
Петро
Кононенко
зазначає:
«Вирішальні моменти еволюції Київської Русі збігаються з двома
всепланетарними процесами: вивищенням Візантії і Риму як репрезентантів
однієї зі світових релігій – християнства та непереборною експансією татаромонгольських орд в Європу. Перший процес розколов Русь на автохтонноязичницьку, з одного боку, і поорієнтовану на трансплантоване з чужини
християнство (розколоте, у свою чергу, на православ’я і католицизм) –
з другого» [5, с. 27]. Як бачимо, й християнство, будучи розколотим із середині,
надалі стане однією з причин розколу українців на два вектори. Під загрозою
окатоличення значна частина української шляхти буде шукати свого спасіння у
Московії, яка у своїх геополітичних зазіханнях спиралася на теорію Філарета
«Москва – третій Рим», що стало ідеологічним обґрунтуванням процесу
єднання руських земель під егідою Московського царства і визначило
євразійський вектор становлення національної самовизначення. Друга частина

українства на тлі греко-католицької унії буде прямувати до західного напрямку,
зберігаючи національну ідентичність.
Подальший розвиток української історії іде в межах означеної дихотомії.
Після поділів Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій –
Російської та Австро-Угорської. З одного боку процес формування
національної ідентичності продовжувався на рівні історичної пам’яті та
розвитку політичній думці в контексті протиборства цих метадержавних
утворень, а з іншого боку соціальна мобільність української нації лишалася
невисокою, тоді як асиміляторський тиск з різних сторін невпинно зростав.
Геополітичні амбіції двох імперій постійно зростали й привели до
використання українців під час Першої світової війни у своїх інтересах. А після
входження до складу Росії Україна фактично випала з європейського контексту,
а «в елітарній політичній культурі України дедалі більше утверджувалася
пасивність, конформізм, схиляння перед силою» [9, c. 70].
Двовекторність української національної ідентичності у майбутньому
стане великою перешкодою у розбудові української державності, оскільки вона
міцно пов’язана з існуванням самої держави. Нині не випадково відбувається
дискусія щодо «двох Україн». Одна з них – прагне повернути собі європейську
спадщину. Друга частина – більш євразійська. Але ситуація складається так, що
між цими «двома Українами», як стверджує відомий політолог Микола Рябчук,
відсутня чітка територіальна лінія поділу. Максім Стріха – керівник наукових
програм Інституту відкритої політики – уточнює, що «між Львовом і
Донецьком – чи то по Дніпру, чи то по Збручу – такої лінії немає. Поділ
натомість проходить у межах кожної системи суспільних відносин, практично
на рівні кожної особистості. Саме через цю амбівалентність в голові кожного
українця політична ситуація залишається не прогнозованою. Україна не може
визначитися зі своїми міжнародним партнерами, заплуталася з демократичними
принципами, які вона нібито поділяє теоретично, і які нехтує на практиці» [10].
Подібна
ситуація
стала
наслідком
двовекторності
національного
самовизначення і визначається через протистояння прибічників європейської і
євразійської орієнтації.
Таким чином, доба входження українських земель у ВКЛ мала
фундаментальне значення для становлення національної ідентичності і
привнесла в неї низку специфічних – саме для історії українства – рис. Поперше, геополітичне прагнення литовських князів розширити свої володіння
об’єктивно відповідало прагненню східнословянських народів до об’єднання та
звільнення від ординського ярма, тому литовська експансія мала м’який
характер. По-друге, міжнародні відносини між країнами Центральної та Східної
Європи період ХІV–ХVІ ст. набули форму запеклої боротьби ВКЛ за українські
землі – спочатку з силами Золотої Орди, а потім із Польщею та Московським
царством. Зазначена обставина примушує владну верхівку ВКЛ на початковому

етапі (до кінця ХІV ст.) проводити політику збереження традицій і культури
західноруських земель та, навіть, переймати елементи адміністративного
устрою, правової та податкової системи, мови, релігії, що позитивно впливає на
закріплення основ національної та політичної самосвідомості в історичній
пам’яті українського народу. Перші два етапи пов’язані зі створенням певної
автономії для руських земель у межах ВКЛ. Очевидно, саме з цього періоду у
генетичній пам’яті українців закріплюється ідея політичної автономії. По-трете,
зовнішньополітичні амбіції ВКЛ, Речі Посполитої та Московії вимагали
ідеологічного обґрунтування збирання навколо себе києворуських земель. Так,
ВКЛ посилається на «право меча» та звільнення «рутенського народу» від
татарського рабства. Для обґрунтування своїх прав на давньоруську спадщину
у Польщі також було розроблено кілька теорій, зокрема, у «Хроніці польській»
ХІ–ХІІ ст. стверджувалося про належність Русі Польщі з давнини [16, c. 269].
Велике князівство Московське у свою чергу висуває концепцію «отчинності»,
за якою великі князі Московські виступали спадкоємцями влади князів
Київської Русі, друга теорія пов’язана із передачею візантійським імператором
Костянтином ІХ царських регалій Володимиру Мономаху, син якого – Юрій
Долгорукий був засновником Москви. І, нарешті, найвпливовішу роль відіграла
релігійна концепція ХV ст. «Москва – третій Рим», за якою після падіння Рима
та Константинополю, саме Москва стає відповідальною за долю християнства
[3, с. 435]. По-четверте, боротьба ВКЛ у союзі з Польщею із Московським
царством виводить дихотомію української культури від протистояння
азійського язицтва та європейського християнства на новий рівень, який тепер
обумовлюється розколом всередині християнства на католицизм і православ’я,
що разом із зовнішньополітичними чинниками формує західний (європейський)
та євразійський напрямки руху українського самовизначення. У той же час
можна стверджувати, що перебування українських земель у ВКЛ заклало в
український національний характер стійки елементи національної автономії,
західної правової культури та місцевого самоврядування.
Отже, аналізуючи проблеми національної ідентичності України, необхідно
враховувати, що процес становлення української нації є набагато складнішим,
ніж у більшості європейських націй, які пройшли його у ХVІІІ–ХІХ ст. До того,
тривалий час Україна виконувала роль буферу між Західною Європою та
Росією. Нарешті, українці зробили свій європейський вибір, але наявність
історичної дихотомії робить його болісним й трагічним у світлі збройного
конфлікту на території України та агресивного протистояння Росії.
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SOURCES OF FORMATION OF UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY
DICHOTOMY (XIV–XVI CENTURIES) : INTERNATIONAL ASPECT
The article investigates the characteristics and dynamics of the formation of
Ukrainian national identity through the prism of international relations. The
formation of national identity was under the influence of foreign factors (the struggle
with the Tatar-Mongol invasion, praise of Duchy of Lithuania and its alliance with
Poland in opposing Moscow State), which caused further its dichotomy that is
reinforced and internal processes, while there was stick a catholic faith, Polonizing,
Romanainization, Madyarization of aristocratic elite of Ukrainian lands.
It is emphasized that the Lithuanian statutes that ensure continuity of many
norms and institutions of Ukrainian law prevailing in Kyiv Rus and Galicia-Volyn
state and distinguished high enough for the time, the level of legal technique,
favoured the development of Ukrainian legal consciousness.
The conclusion is that from the entry of Ukrainian lands in the Grand Duchy of
Lithuania consciousness of Ukrainian nation acquires specific features and comes in
two vectors – Western and Eurasian, which complicated her way to a unified and
independent state in the future and its content was extremely volatile and
controversial phenomenon.
Key words: dichotomy of Ukrainian national identity, national self-liberation
of Ukrainians, Ukrainian national self-identity, the Grand Duchy of Lithuania.
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СУЧАСНА МІЖНАРОДНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УКРАЇНУ
У статті розглядаються загальні тенденції розвитку міжнародних
відносин на сучасному етапі. Визначаються основні елементи та тенденції, що
впливають на їх еволюцію, розкривається роль таких течій як традиціоналізм,
консерватизм, націоналізм, шовінізм. Доводиться, що після розвалу
соціалістичної системи та завершення Холодної війни почала зростати роль
нетрадиційних учасників міжнародних відносин (крім держав) – індивідуумів,
політичних рухів, транснаціональних структур, кримінальних і терористичних
організацій тощо. Тенденції традиціоналізму, консерватизму, шовінізму в
різних його проявах характерні також і для країн т. зв. пострадянського
простору (крайні їх прояви можна спостерігати у сучасній Росії – фашизм та
неонаціоналізм). На подолання їх впливу спрямована Римська декларація (2017),
підтримана всіма членами Європейського Союзу, за винятком Великої
Британії. Для України головним питанням залишається збереження
конструктивного співробітництва із провідними країнами Європи та США
саме в цих умовах.
Ключові слова: міжнародні відносини, традиціоналізм, консерватизм,
ЄС, США, Україна.
Розвиток сучасних міжнародних відносин наповнений величезними
протиріччями на всіх рівнях суспільних відносин, які виливаються у досить
жорсткі протистояння на міжнародній арені. Це свідчить про те, що
відбуваються процеси, що переформовують усі попередні стосунки, які
склалися між державами після розпаду соціалістичної системи. Водночас вони
ж є свідченням зростання ролі у міжнародних відносин й інших акторів –
особистостей, політичних рухів, транснаціональних структур, кримінальних і
терористичних організацій тощо. В усіх цих умовах Україні необхідно чітко
визначатися з власною стратегією і тактикою та враховувати тенденції сучасної
світової політики.
За останні кілька місяців 2016–2017 рр. уже відбулися події, що є
своєрідним обличчям і ознаками сучасного міжнародного світу. Передовсім –
це президентські вибори у США, де переміг Дональд Трамп, Brexit у
Великобританії, виборчі процеси в європейських країнах тощо. Усі вони
свідчать про те, що нині на порядку денному стоїть питання про крен у бік
традиціоналізму та жорсткого консерватизму. Власне, про це свідчать також і
діяльність президента Польщі Анджея Дуди, політичні дискусії у Молдові, інші
потрясіння в Європі… У рамках традиціоналізму в США пропагувалася ідея
побудувати стіну на кордоні із Мексикою, заборона абортів тощо (тим не
менше, слід зазначити, що вже у березні 2017 р. цілком очевидною стає

надзвичайна складність, якщо не неможливість, реалізація програми Дональда
Трампа).
Традиціоналізм – це досить потужна ідеологічна течія, в основі якої
лежить ідея про сучасну цивілізацію і суспільство як результат поступової
деградації і відхід від традиційного ладу. Основоположником цього напряму
вважається французький філософ Рене Генон (1886–1951), котрий прорвав
загибель західної цивілізації у своїй книзі «Криза сучасного світу» (1927). Він
сформував ідею традиції як універсальної парадигми. Особливого розвитку ця
парадигма набула після поштовху у 1990-х рр. унаслідок розвалу СРСР і всієї
соціалістичної системи.
Вочевидь, завершення Холодної війни створило для людства ситуацію
певної ейфорії. Але наслідком цього стає вже зростання ролі
традиціоналістських, релігійних, в якійсь мірі також націоналістичних і
шовіністичних течій. Про це свідчать, наприклад, позиції та успіхи правопопулістської австрійської партії «Альтернативи для Німеччини» (Alternative
für Deutschland), тільки нещодавно створеної у 2013 р. Не забуваймо, що кілька
років тому націоналісти тут уже мали успіхи на політичній арені: у 2010 р. на
президентських виборах кандидат від Австрійської партії свободи
Барбара Розенкранц набрала 15,24% голосів, а на парламентських виборах у
2013 р. її партія зайняла третє місце з 21,40% і отримала 42 місця в
Національній Раді.
Свідченням повороту до традиціоналізму є й Білорусія. Варто звернути
увагу на те, що її президент Олександр Лукашенко приймав присягу
білоруською мовою. Із 2012 р. вже спостерігається збільшення питомої ваги
саме білоруської мови у внутрішньому середовищі, що пов’язується також і з
політичними процесами [2].
У цю ж саму тенденцію традиціоналізму потрапляє й зростання
шовіністичних рухів у Російській імперії, яка жила цим процесом, – достатньо
згадати чорносотенні рухи, антиєврейські погроми і т. п. Нині там теж голову
піднімають фашизм і неонаціоналізм.
На сьогодні можна констатувати також і проблеми з наддержавними
утвореннями на кшталт Європейського та Євразійського союзів. Цілком
очевидно, що ЄС «трясе», а ЄвразЕС фактично перестав функціонувати, навіть
не сформувавшись остаточно: від нього практично відмовилися Білорусія,
Казахстан і Вірменія.
Саме з метою збереження ЄС та подолання впливу традиціоналізму і
спрямована щойно прийнята Римська декларація ЄС, вже без Великої Британії,
в якій говориться: «Через десять років ми хочемо бачити безпечний і надійний
Союз,
сприятливий,
конкурентоспроможний,
сталий
і
соціальновідповідальний, із бажанням і здатністю грати ключову роль у світі. Ми хочемо
бачити Союз, де громадяни мають нові можливості для культурного і
соціального розвитку та економічного зростання» [3]. Головними пунктами у
цій декларації проголошено: 1) безпечна та надійна Європа, 2) процвітаюча і
стійка Європа, 3) соціальна Європа, 4) сильна Європа на світовій арені.

Звернення до традиціоналізму спостерігається і в сучасному українському
суспільстві. Адже цілком очевидною була тенденція охолодження інтересу
українського суспільства до питання «безвізового режиму» з ЄС вже на кін.
2016 – поч. 2017 рр. Із кожним місяцем усе більше спостерігається тенденція
звернення українців до свого минулого та традицій. Можливо, ми одними з
перших згадали саме про українську традицію, історію, і не виключаю, що
колосальний внесок у загальносвітову тенденцію зробили люди, які в Україні
почали повертатися до коріння.
Використовуючи елемент образності, можна стверджувати, що поляки
стають поляками, американці – американцями, а українці в сучасних умовах
мають використати цей час, аби стати українцями.
Звичайно, головним питанням для України, що виникає – це можливість
взаємодії, співробітництва і взаємодопомоги із своїми стратегічними
партнерами та сусідами саме в цих непростих умовах. Наскільки США, ЄС чи
Польща зможуть зберігати ту тенденцію підтримки нашої держави, яка
спостерігалася від початку російської агресії? Для відповіді на це питання
можна прийняти формулу, висловлену Б. Зажигаєвим, що слід розглядати
«зовнішню політику України в новому контексті як реальність, що формується
під впливом потужних чинників глобальних міжнародних відносин, як похідну
реальної політики провідних міжнародних акторів» [1, с. 77].
Нині вже можна із впевненістю стверджувати, що традиціоналізм не
зруйнує ту тенденцію взаємовідносин між Україною, США та ЄС, що вже
існує. У жодному разі Крим не буде визнано російською територією, а санкції
не тільки не буде знято – вони збільшаться.
Разом із тим, хоч світ і рухається у бік зростання протистояння та
напруженості, все ж таки сценарій глобального конфлікту є малоймовірним.
Він буде компенсуватися такими процесами як російсько-українська війна,
зростання російсько-білоруського напруження, російсько-балтійського,
вірмено-азербайджанського конфліктів.
Таким чином, слід визнати, що нині у суспільних відносинах досить
популярною є ідеологічна течія традиціоналізму, що в певних випадках межує
навіть з тенденцією повернення до етнокультури, аж до первозданних
релігійних джерел. І цей напрям є одним із потужних, що безпосередньо
впливає на розвиток міжнародних відносин.
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CURRENT INTERNATIONAL SITUATION AND ITS IMPACT ON
UKRAINE
This article discusses general trends of international relations today. The basic
elements and trends that affect their evolution reveal trends as part of traditionalism,
conservatism, nationalism, chauvinism. It is proved that after the collapse of the
socialist system and the end of the Cold War began growing role of non-traditional
participants in international relations (except countries) – individuals, political
movements, multinational agencies, criminal and terrorist organizations. Trends
traditionalism, conservatism, chauvinism in its various manifestations is also
characteristic of Post-Soviet (extreme manifestations they can be seen in modern
Russia – fascism and neo-nationalism). To overcome their influence aimed Rome
Declaration (2017), supported by all EU members except Britain. For Ukraine, the
main issue is the preservation of constructive cooperation with leading European
countries and the United States in these conditions.
Key words: international relations, traditionalism, conservatism, EU, US,
Ukraine.
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FUNKCJONALNOŚĆ DYPLOMACJI EKO-INNOWACYJNEJ W ZAKRESIE
MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU
Przedstawionopytania
ekologiczno-innowacyjnej
dyplomacji
i
znaczeniefunkcjonalne w sferze międzynarodowegobiznesu w kontekście postępowych
trendów i globalizacji kontaktów gospodarczych.
Epoka dominacji wezwań ekologicznych pobudza ludzkość do opracowania
bardziej efektywnych, zasobowooszczędzających i bezpiecznych mechanizmów
wzrostu ekonomicznego. Przy tym aktualizowane są pytania «inercji ekologicznej»
państw świata w rozwiązaniu socjalnych, ekonomicznych i ludnościowych
problemów. Przecież biznes międzynarodowy bardziej aniżeli rządy i przedstawiciele
politikum, dyplomacji bierze udział w powstaniu niebezpiecznych zjawisk i kryzysów
o charakterze ekologicznym.
Aspekt ekologiczny rozwoju międzynarodowego biznesu zostaje bardziej
zauważalnym w systemie «polityka – dyplomacja – gospodarka» (gdzie gospodarka
jest upolityczniona, a polityka jest ekonomizowana) i najbardziej parytetowym w
systemie «państwo – biznes – społeczeństwo» (gdzie powstają nowe możliwości dla

komunikacji dyplomatycznej, biznesowej, partnerstwa państwowo-prywatnego,
przemysłu ekologicznego i osiągnięcia pozytywnych socjalnych efektów).
Słowa
kluczowe:
dyplomacja,
innowacje
ekologiczne,
polityka
międzynarodowego biznesu, ekologiczna modernizacja.
Inicjatywy dyplomatyczne i biznesowe sĎ rozpatrywane jak ważny czynnik do
stworzenia przesłanek dla mobilizacji społeczeństwa w rozwiĎzaniu problemów
ekologicznych na zasadach ideologii korporacyjnej, ekologicznej i społecznej
odpowiedzialności. Właściwości gospodarki światowej świadczĎ o rozszerzeniu
kierunków międzynarodowego biznesu i dyplomacji przez wzmocnienie wektora
ekologicznego jak progresywne ukierunkowanie, a w poszczególnych wypadkach jak
jedyna alternatywa jego funkcjonowania.
Charakter przejawu współczesnych kryzysów ekologicznych jest
świadczeniem tego, że społeczeństwo jest bezsilne szybko zmieniać metody, formy i
sposoby gospodarowania. W mechanizmach rozwoju systemów społecznoekonomicznych zawsze sĎ założone elementy ekologicznych niebezpieczeństw [1].
Wszystkie socjalne, ekonomiczne i ekologiczne zjawiska przyrody zaznajĎ stałych
transformacji, przechodzĎ na inne poziomy i fazy rozwoju, zmieniajĎ swoje
właściwości przejawu.
W kontekście badanej problematyki międzynarodowego biznesu, innowacje
ekologiczne to wynik działalności skierowany na opracowanie, stworzenie i
wprowadzenie innowacji pod postaciĎ nowej produkcji, technologii, metod i form
organizacji produkcji czy modeli biznesowych. Innowacje ekologiczne bezpośrednio
albo pośrednio sprzyjajĎ obniżeniu różnego ekologiczno-destruktywnego wpływu na
środowisko przyrodnicze i społeczeństwo [2].
Interes do innowacji ekologicznych w zakresie międzynarodowego biznesu
świadczy o ich znacznej funkcjonalnej treści w dziedzine dyplomacji, która wpływa
na udoskonalenie procesów technologicznych i cykli opracowania, przerobu i
odtworzenia
zasobów,
właściwości
produkcji
i
sprzedaży
techniki
zasobowooszczędnej, rozwój technologii kompleksowego opanowania bogactw
przyrodniczych i biotechnologii, zwiększanie potęgi produkcji ekologicznej, użycia
alternatywnych źródeł energii, wprowadzenie ekologicznych konceptów
biznesowych.W światowej praktyce czym dalej więcej zostaje utwierdzane
rozumienie tego, że ochrona środowiska przyrodniczego jest inwestycjĎ gospodarczĎ.
Dlatego ekologiczna modernizacja bazy materialno-technicznej i restrukturyzacja
branż światowego gospodarstwa wpływajĎ na kształtowanie polityki «zielonej»
industrializacji. Stworzenie efektywnych mechanizmów integracji zadań ekologicznych,
dyplomatycznych i gospodarczych biznesu należałoby uważać za symbiozę nowych
możliwości człowieka w jego odpowiedniości za przyrodę i postępowości w fachowej
samorealizacji.
Powstaje konieczność promocji przez przedstawicieli elity dyplomatycznej i
biznesowej odpowiedniej ideologii biznesowej, która pobudzała by społeczeństwo do
nowego poziomu motywacji dla zadowoleniu realnych i potencjalnych potrzeb
ekologicznych.Sam proces realizacji innowacyjnych projektów biznesowych zależy
od specyfiki przyrodniczo-zasobowego potencjału krajów i regionów świata.

Priorytetowym jest rozwój międzynarodowych konceptów biznesowych, które
jednoczĎ różne kierunki innowacyjnego działania społeczeństwa: generowanie
odnawialnych źródeł energii, rozwój ekologicznej urbanizacji, projektowanie
energoefektywnego
budownictwa,
tworzenie
ekologiczno-interaktywnej
infrastruktury transportowej, udoskonalenie ekologizacji transportu, zwiększenie
budownictwa ekologicznych miast i tym podobnej działalności.
Ekologiczne zagrożenia w nowym wieku identyfikujĎ ludzkĎ cywilizację jak
«społeczeństwo ryzyka», w którym agresywny typ konsumpcji zasobów
przyrodniczo-energetycznych zagraża destabilizacji politycznej, ekonomicznej,
socjalnej, ludnościowej oraz sytuacji ekologicznej. Ekstensywne czy intensywne
strategie rozwoju ludzkości nie wyłĎczajĎ powstania w przyszłości różnych
eksternalii ekologicznych dla wszystkich państw świata. Wielkość zmian, do których
trzeba się przystosowywać, może być imponujĎca, ale sama gotowość do
przystosowania jest największym problemem współczesności.Perspektywy
międzynarodowego biznesu sĎ omawiane w kontekście innowatyki, gdzie
priorytetem jest stworzenie modeli dyplomatycznych i biznesowych na
ekocentrycznych zasadach rozwoju społeczeństwa. Powinny one sprzyjać powstaniu
zrównoważonego środowiska gospodarczego, politycznego, oraz innowacyjnych i
ekologicznych stosunków.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОЇ
ДИПЛОМАТІЇ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Розглянуто питання актуалізації еколого-інноваційної дипломатії та її
функціональної значимості у сфері міжнародного бізнесу в контексті
прогресивних трендів і глобалізації економічних контактів.
Епоха домінування екологічних викликів спонукає людство до розробки
більш ефективних і безпечних механізмів економічного зростання.
Актуалізується питання «екологічної інерції» країн світу в розв’язанні
соціальних, економічних і демографічних проблем. Адже міжнародний бізнес
більш ніж уряди і представники потітикум, дипломатії бере участь у
виникненні небезпечних явищ і криз екологічного характеру.
Екологічний аспект розвитку міжнародного бізнесу стає більш
помітним у системі «політика – дипломатія, економіка» (де економіка – це

завжди політика, а політика – це економізація) і найбільш паритетним у
системі «держава – бізнес – суспільство» (де виникають нові можливості для
спілкування, дипломатичного, ділового партнерства, державно-приватного
партнерства, еко промисловості і досягнення позитивних соціальних ефектів).
Ключові слова: дипломатія, екологічні інновації, політика міжнародного
бізнесу, екологічна модернізація.
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНА ‒ ЄС: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ
До завдань статті віднесено висвітлення значущості та переваг
інтеграційних об’єднань як форми інтернаціоналізації господарського життя,
аргументація слабкої імовірності набуття Україною повноцінного членства в
Європейському Союз та, виходячи з цього, – окреслення втрат/здобутків
національної економіки та окремих галузей із необхідністю відстоювання
стратегічних інтересів.
У світлі положень Угоди про асоціацію Україна – ЄС показано переваги
членства для фінансової системи, зокрема, банківського сектора. Серед
проблемних галузей перебувають виробництво харчової продукції, агросектор,
лісове господарство, які можуть зазнати істотних втрат.
З’ясовано деякі наслідки відцентрових тенденції Євросоюзу, зокрема
Brexit – вихід Великої Британії – та його наслідки для України.
Зроблено висновок про необхідність відстоювання національних інтересів
у взаєминах з ЄС та розглядати європейську інтеграцію не як самоціль,
а
інструмент
реалізації реформ
та
покращення
інвестиційнопідприємницького клімату.
Ключові слова: інтеграція, Європейський Союз, угода про асоціацію,
експорт, національні інтереси, сертифікація, мораторій.
Бурхливі події у країнах Східної Європи в 90-х рр. минулого ст. і
трансформація їх політичного й економічного устрою свідчать про те, що світ
набуває
внутрішньої
однорідності.
Еволюція
світової
економіки
супроводжується посиленням та домінуванням її ринкової орієнтації,
підтвердженням чого слугує активізація інтернаціоналізації господарських
процесів. В умовах ринкової економіки всі мобільні елементи господарства –
товари, послуги, капітал, робоча сила – спрямовуються у ті регіони, галузі чи
сфери, де в них відчувається відносний дефіцит та існує можливість отримання
вищих прибутків.
Особливого значення набули інтеграційні об’єднання – форма інтернаціоналізації
господарського життя, об’єктивний процес переплетіння/взаємодоповнення

національних господарств і проведення скоординованої економічної політики
на національному та міжнародному рівнях у різних формах: вільної торгівлі,
митних союзів, загальних ринків, економічних союзів, валютно-економічних і
політичних союзів. Взаємодоповнення й координація національних економік
спричинюють синергетичний ефект, за якого інтегроване ціле перетворюється
на якісно новий, більш досконалий господарський механізм. Виходячи з цього,
до завдань статті віднесено окреслення ряду можливостей та загроз для України
внаслідок інтегрування з ЄС.
Лишаючи поза увагою еволюцію Європейського Союзу та
здобутки/втрати країн постсоціалістичного простору після набуття членства,
вважається доцільним аргументувати ряд тез.
Насамперед варто відзначити слабку імовірність України щодо набуття
повноправного членства в ЄС. При голосуванні щодо ратифікації тексту Угоди
про асоціацію Україна – Європейський Союз 16 вересня 2014 р. основний текст
угоди підтримали 535 із 697 парламентарів, що брали участь у голосуванні,
127 були проти, а 35 – утрималися. Останні дві позиції вкупі складають вагому
величину – 23,2 %. Слід усвідомити, що голосування відбувалося на тлі ейфорії
по відношенню до України. Із плином часу, тим більше при недотриманні
базових критеріїв (що буде вкрай проблематично при тривалому відновленні
економіки та інфраструктури східних регіонів), шанси на повноцінне членство
мінімізуються. Вступ у єврозону вимагає відповідності маастрихтським
критеріям (дефіцит державного бюджету – максимум 3 % від ВВП, державний
борг – максимум 60 % від ВВП; інфляція – максимум: середній рівень трьох
країн-членів ЄС, що досягли найкращих результатів у сфері стабільності цін,
+1,5 %; процентні ставки – максимум: середній рівень трьох країн-членів ЄС,
що досягли найкращих результатів у сфері стабільності цін, + 2 %; обмінний
курс – 2 роки дії механізму валютного обміну (ERM2), більшість із яких для
економік Центральної і Східної Європи й дотепер залишаються недосяжними.
Негативний досвід останніх також має бути врахованим.
Підписання угоди про асоціацію України з ЄС означає, що протягом
десяти років доведеться майже повністю скасовувати мита на ввіз товарів з ЄС,
що створить серйозні проблеми для вітчизняного бізнесу. Особливо це
стосується виробників одягу, меблів, продуктів харчування, машинобудування
й інших не адаптованих до євростандартів підприємств. Постачання
українського молока в Європу поки що нереальне, 80 % його надходить від
населення, і в нього принципово інша мікробіологія. При цьому ціна зовсім не
відповідає якості.
Основним наслідком підписання економічного блоку Угоди про
асоціацію з ЄС для населення України в енергетичній сфері буде підвищення
тарифів на електроенергію, газ, тепло (вже має місце, але з інших причин). Так,
стаття 270 частини 1 Угоди містить вимогу створення конкурентних ринків
енергоносіїв для подальшої інтеграції у простір ЄС [1]. По суті, це означає
підвищення тарифів на електроенергію приблизно в три рази, на газ –
у 2,5 рази, тепло – у 2–3 рази в порівнянні з тарифами, які діяли на початку

2013 р. Позитивним фактором може стати спрощення доступу домогосподарств
до сучасних практик енергозбереження, які реалізовані у країнах ЄС.
Угода не вирішує питання про фінансування реалізації енергозберігаючих
заходів, які з урахуванням поточних курсів валют є досить дорогим кроком.
Можливо, підвищення конкуренції призведе до поліпшення якості послуг, що
надаються в середньостроковій перспективі. Однак вартість самих
енергоресурсів буде відчутно дорожчою, ніж до реалізації реформи.
Можливі сприятливі зрушення у фінансовому секторі. Українські банки у
результаті реалізації Угоди повинні стати більш надійними. Протягом чотирьох
років вітчизняна банківська система повинна буде перейти на стандарт «Базель3». Це в першу чергу, призведе до того, що максимальна сума гарантування
вкладів фізичних осіб зросте до 100 тис. євро. Самі ж банки стануть більш
надійними, позаяк повинні будуть відповідати європейським нормативам.
З іншого боку, НБУ у своїй Концепції розвитку банківського ринку
планує введення кілька нововведень. Наприклад, заборону на дострокове
розірвання депозитних договорів, а також виведення з-під гарантій вклади в
іноземній валюті. І можна стверджувати, що це не суперечить договору про
асоціацію. У ЄС відсутнє поняття «дострокове зняття депозитів». Саме
визначення депозиту містить формулювання, що гроші можна отримати тільки
після закінчення терміну депозиту. Але при цьому існує поняття ощадного або
поточного рахунку, які не є депозитом, і з яких гроші можна отримати в будьякий день. Що стосується розміру гарантій за депозитами, то в договорі йдеться
про суму від 100 тис. євро. Але водночас незрозуміло, на що ця гарантія буде
розповсюджуватися. Наприклад, у Німеччині компенсація відбувається тільки
за депозитними вкладами, поточні ж рахунки під гарантії не потрапляють.
У Великій Британії компенсуються усі вклади як по депозитах, так і за
договорами страхування життя, за пенсійними рахунками і навіть вкладами в
інвестфонди.
Можна виявити, що в директивах ЄС міститься багато вимог до
зменшення валютних ризиків. Виходячи з цього, не виключена можливість
НБУ позбавити гарантій саме валютні вклади, пославшись на те, що це
зменшить валютні ризики.
Підписання Угоди спричинить покращення якості харчової продукції, але
не всієї.
Серйозна стурбованість наслідками підписання Угоди існує для аграрної
галузі, оскільки імплементація норм призведе до збільшення витрат і цін.
Наприклад, нині багато молочних комбінатів беруть сировину від населення. За
нормами ж ЄС молоко повинно збиратися не вручну, а за допомогою апаратів
машинного доїння, які наявні лише на фермах. Це пояснюється тим, що
концентрація бактерій при двох різних способах відбору молока відрізняється в
10 разів.
Але в тексті угоди не міститься вимоги переходу українських заводів і
кожної невеликої ферми на встановлені в Європі правила за відсутності намірів
продажу продукцію в ЄС. Головне, щоб цим стандартам кореспондували
підприємства, які експортують продукцію до ЄС. Тому все залежатиме

винятково від виробників, які захочуть вийти на європейський ринок. За
договором мита обнуляються для 96,3 % товарних позицій, у тому числі для
91,8 % промислових товарів, 83,1 % аграрних.
Європейські складності також складають лімітуючий чинник. Євросоюз
не став повноцінною заміною для українських сільгоспвиробників. Це
детерміновано наявністю великої кількості громіздких і водночас суперечливих
бюрократичних процедур, на подолання яких потребуватиметься тривалий час.
В українських виробників на ринках ЄС існують проблеми із
сертифікацією. Більше інших потерпають виробники м’яса й молока. У першу
чергу це відбувається через велику кількість домогосподарств, що впливає на
епідемічну ситуацію в цілому по галузі. Наприклад, виробники свинини ще
навіть не запрошували європейських фахівців для проведення сертифікації
своєї продукції, тому європейський ринок для них практично закритий.
Проникнення на ринок ЄС вельми непросте через наявність розбірливих
споживачів, жорстких вимог до якості продукції, високого рівня бюрократії й
конкуренції між постачальниками. Варто також розуміти, що крім просто
високоякісного товару на ринок ЄС треба пропонувати продукцію належним
чином упаковану й калібровану.
У взаєминах з ЄС непересічною є необхідність відстоювання
національних інтересів. Так, наразі Євросоюз у жорсткій формі вимагає від
України відміни мораторію на експорт лісу. Європейські асоціації тиснуть на
український уряд, пропонуючи 600 млн. євро допомоги в обмін на дозвіл
експорту лісу.
В Україні було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів» № 325-VIII від 9 квітня 2015 р. [2] щодо тимчасової заборони
експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді. Це означає, що відповідно до
ст. 2 Закону: «тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі
митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів
необроблених (код 4403 УКТЗЕД): … деревних порід сосни з 1 січня 2017 р.».
Отож, як мінімум, до 1 січня 2027 р. будь-який так званий ліс-кругляк
(а з 1 листопада 2015 р. вже діє заборона на експорт так званого «твердого лісу»
дуба, граба тощо) вивозити за межі нашої держави заборонено. Тепер з України
можна вивозити лише пиломатеріали.
Мораторій – єдиний шанс відродити деревопереробну галузь і зупинити
варварську вирубку лісу на експорт, яка знищує стратегічні ресурси України.
Країни Євросоюзу прагнуть зберегти свою природу і ресурси й не бажають
вирубувати ліси. Словакія й Румунія бережуть Татри та Карпати, а Австрія та
Італія – Альпи. Європа меркантильна і європейській бізнес працює в інтересах
населення своїх країн. Вони націлилися на український ліс, скуповують його за
безцінь, виготовляють із нього продукцію, а потім продають її (у тому числі
Україні) втричі дорожче.
Відміна мораторію – дуже загрозливий крок. Але не зважаючи на всю
небезпеку, лобісти в українській владі просувають дану ініціативу.

У розвитку ЄС з’явилися проблеми, які матимуть негативні наслідки для
України.
Останні роки дозволяють констатувати посилення відцентрових
тенденцій в Євросоюзі. Фінансова криза, хвиля біженців, шок від британського
референдуму штовхнули Європу в зону сильної турбулентності. У виступі в
Європарламенті (вересень 2016 р.) президент ЄС Дональд Туск зазначив, що
наступний рік повинен стати роком подолання екзистенціональної кризи, тобто
кризи проблем існування ЄС. Посилення позицій євросептиків у зв’язку з
Brexit, а також дезінтеграційні настрої ряду політиків свідчать, що
Європейський Союз у найближчі роки переживатиме непрості часи й
насамперед акцентуватиме увагу на проблемах виживання.
Виходячи з цього, доцільно передбачити гіпотетичні проблеми й наслідки
взаємин ЄС та України.
Brexit серйозно змінить внутрішньодержавний розклад у Європі.
Французько-німецький союз залишиться без останньої противаги у вигляді
Британії, яка є найважливішим союзником України у регіоні. Тільки Лондон
зміг подолати проросійське лобі у країні, на відміну від Берліна й Парижа. Крім
трансформації міждержавних взаємин усередині ЄС можна очікувати й
глобального посилення політики й позицій євроскептиків.
Вихід Британії однозначно послабить ЄС. Поряд із Францією,
Королівство має власні ядерні сили і є постійним членом Ради безпеки ООН.
Британія жорстко виступала за санкції ЄС проти Росії у зв’язку з агресією в
Україні. З її виходом Україна втратить сильного союзника, а позиції
російського лобі в ЄС відчутно підсиляться.
Резюмуючи, доцільно окреслити тезу, згідно якої при наявності
політичної волі можливо забезпечити розвиток України не дуже покладаючись
на матеріальну допомогу ЄС, і розглядати євроінтеграцію не як самоціль, а як
засіб, що може бути корисним у ході реформ.
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ПРЕВЕНТИВНИЙ КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
СУЧАСНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
У доповіді розглядаються проблеми і перспективи превентивного
кризового менеджменту в сучасній дипломатії та міжнародних відносинах.
Наголошується, що превентивний менеджмент є надзвичайно корисним
інструментом врегулювання криз і конфліктів, проте реальна практика його
використання об’єктивно суперечить не тільки існуючим канонам
міжнародного права але й базовим принципам ліберальної традиції і етики в
цілому, включаючи права людини і повагу до людського життя. Ці принципи
виявляються несумісними з вимогами ефективного кризового менеджменту.
У більш широкому плані постає питання про принципову здатність ліберальної
демократії до ефективного врегулювання кризових ситуацій і успішної
боротьби зі світовим тероризмом. Саме тому класичні принципи міжнародних
відносин і міжнародного права об’єктивно вимагають відповідної адаптації.
Таким чином, оптимальний кризовий менеджмент, з використанням
превентивних інтервенцій та асиметричних стратегій, нині є абсолютно
необхідним, проте має завжди носити вибірковий, зважений характер і

співвідноситись як з характером та інтенсивністю загроз, так і з можливими
віддаленими наслідками втручання в перебіг історичних процесів.
Ключові слова: превентивний кризовий менеджмент, міжнародний
тероризм, регіональні конфлікти, превентивне мислення
Міжнародні кризи породжені насамперед регіональними конфліктими і
світовим тероризмом – цією «чумою XXI ст.» складає нині головну загрозу для
європейської та міжнародної безпеки. Більше того, постає фундаментальне
питання про принципову здатність ліберальної демократії ефективно
протидіяти міжнародному тероризму та регіональним конфліктам. Тим більше,
що існуюча система міжнародних відносин є асиметричною за своєю природою
і спрямована на перманентне викачування ресурсів і капіталу з бідних країн у
розвинені. За різними підрахунками ця асиметрія відносин сягає 1–2 трильйонів
доларів на рік. Подібна ситуація не може звісно продовжуватися нескінченно
довго. Конфлікт перерозподілу ресурсів і капіталів у майбутньому неминучий і
міжнародний тероризм є певною мірою є одним із проявів цього конфлікту.
Іншою глибинною причиною тероризму та регіональних конфліктів є
об’єктивне протиріччя між двома базовими принципами міжнародного права,
а саме – принципом національного суверенітету та правом націй на
самовизначення. Значна частина регіональних конфліктів і терористичних актів
обумовлені відсутністю чітких і прозорих норм політико-правового
врегулювання в цій сфері.
Враховуючи вищезгадані реалії, а саме: превентивний підхід до кризового
менеджменту міжнародної політики стає нині надзвичайно важливим.
Запобігання – це найдієвіший засіб ефективного боротьби з терористичними
загрозами та регіональними конфліктами. Набагато легше запобігати
терористичним актам, конфліктам і кризам, ніж намагатися протидіяти їм у
«гарячій фазі». Таким чином, підхід, який базується на на превентивній
дипломатії та превентивних стратегіях протидії, об’єктивно відповідає вимогам
ефективної організації безпеки в асиметричній системі міжнародних відносин.
На жаль, дослідження, що пов’язані з раннім запобіганням
терористичним діям чи конфліктам, превентивною дипломатією, попереднім
плануванням надзвичайних ситуацій (preemptive contingency planning), нині є
все ще поверховими і дуже фрагментарними.
З іншого погляду, є досить очевидним, що запобігання – це головна риса
сучасної стратегії. У сучасних версіях «Стратегії національній безпеки США»,
починаючи з 2002 р., визначальний акцент робиться саме на превентивних
заходах і попереджувальних діях.
«Сполучені Штати не можуть надалі покладатися лише на рефлекторну
позицію, яку ми займали в минулому… Сполучені Штати, якщо це буде
необхідно, будуть вживати превентивні заходи» [1, с. 15].
Європейська стратегія безпеки «Безпечна Європа у кращому світі»
«A Secure Europeina Better World») теж наголошує на необхідності «діяти перед
тим, як конфлікт розпочнеться. Запобігання конфліктам та запобігання кризам
не можуть розпочатися занадто рано» [2, с. 7].

Однак відсутність системного підходу до запобігання конфліктам,
передбачення та ефективного мислення в міжнародних відносинах, включаючи
динаміку конфліктів, все ще переважає. Здебільшого домінує рефлекторний
підхід – пасивне реагування на виклики навколишнього світу. Такий підхід
нагадує реакцію мертвого жабеняти, розп’ятого на лабораторному столі з двома
електродами, підведеними до лапки і задньої частини бідної амфібії. Якщо
підключити 100-вольтову батарею до відповідних електродів, жабенятко сіпне
задньою лапкою, якщо ні, відповідно – ні. Саме таким чином і реагують на
виклики сучасності більшість політиків в усіх частинах світу. Вони починають
діяти тоді, коли грім вже гримнув, криза розпочалася і конфлікт вступив у
гарячу фазу. Тільки тоді вони прокидаються і, як правило, завжди
запізнюються.
Такий рефлекторний підхід до кризового врегулювання істотним чином
ускладнюється ліберальною плюралістичною природою демократичних систем.
Між тим ефективне вирішення проблем і викликів сучасного світу вимагає
іншого: активного передбачення можливих загроз, превентивного
прогнозування і превентивного менеджменту.
Основу цього підходу повинні складати структури раннього
попередження, комплексні системи збору і аналізу інформації про можливі
виклики і загрози, перманентне превентивне прогнозування. Не одноразовий
акт прогнозування, а регулярна прогностична діяльність, спрямована на аналіз і
оцінку динаміки можливих криз, формування постійних і своєчасних сигналів
зворотного зв’язку. Ці сигнали повинні акумулюватися, аналізуватися і
використовуватися для формування коригуючи впливів, які могли б запобігти
подальшій ескалації кризи чи сприяти демпфіруванню вже існуючого
конфлікту. Одночасно має проводитися розробка превентивних стратегій,
заходів із укріплення довіри, миротворча діяльність та ін.
Це концепція адаптивного менеджменту – найбільш ефективного
знаряддя врегулювання конфліктів сьогодення. Проте впровадження цієї
концепції на регіональному, не кажучи вже про глобальний рівень, вимагає
політичної волі, широкого міжнародного співробітництва і створення
ефективних міжнародних структур раннього попередження. На жаль, нині
міжнародна система не готова до впровадження в життя згаданих заходів.
Міжнародні організації є неефективними не мають відповідних структур
раннього попередження і їх рішення дуже часто ігноруються супердержавами
[3, c.62].
Офіційна структура раннього попередження ООН – Бюро Досліджень і
Збору Інформації (Оffice for Research and the Collection of Information-ORCI ),
яка мала відповідний мандат на здійснення діяльності із раннього
попередження, була інтегрована в структури Департаменту з гуманітарних
справ та регіональної політики Секретаріату ООН (Department of Humanitarian
Affairs and Regional Political Services of the Secretariat) і нині практично не
виконує
відповідних
функцій,
Система
раннього
попередження
Адміністративно-координаційних Комітетів ООН (Early Warning System of the
UN Administrative Coordinating Committees) працює лише в «гуманітарній

сфері» (біженці, переміщені особи, продукти харчування та ін.), UNDP Bureau
of Crises Prevention and Management орієнтована переважно на природні
катастрофи і не має ефективних механізмів запобігання політичним кризам.
Центр попередження конфліктів ОБСЕ у Відні (Conflict Prevention Center,
OSCE inVienna) служить насамперед форумом для широких міжнародних
консультацій та міжнародного співробітництва з врегулювання поточних
конфліктів. Його спеціальні місії спостереження та рекомендації дуже часто
просто ігноруються сторонами конфліктів (Чечня, Грузія, Україна).
Структури раннього спостереження НАТО (NATO Early Warning
structures, – including Current Intelligence Groups or NATO Situation Center)
спрямовані переважно на збір розвідінформації про раннє попередження
відкритих військових дій. Ситуація в багатьох регіонах, в тому числі на
«пострадянському просторі», ускладнюється небажанням національних урядів
співпрацювати з міжнародними місіями та спостерігачами. Існують й інші
проблеми, як організаційні, так і інституціональні, які уповільнюють
впровадження в життя ефективних систем раннього попередження конфліктів
та кризових ситуацій, хоча сама ідея створення відповідних структур нині є
цілком прозорою і очевидною Недосконалість ефективних структур раннього
попередження не є єдиною проблемою запобігання конфліктів. Інша
фундаментальна проблема – це відсутність у сфері міжнародних відносин
зорієнтованого на майбутнє стратегічного мислення, застаріла та
забюрократизована система прийняття рішень.
Як результат, песимісти серед професійних аналітиків глибоко
переконані, що навіть за умов відсилання своєчасних ранніх сигналів
попередження, вони ніколи не будуть сприйняті належним чином. Якщо
сигнали все ж таки отримані, вони ніколи не будуть відповідним чином
проаналізовані. Якщо вони проаналізовані, вони ніколи не дійдуть до кінцевого
споживача (так званих осіб, які приймають рішення). Якщо сигнали дійшли до
осіб, котрі приймають рішення, то своєчасні рішення не будуть прийняті. Якщо
ж рішення прийняті, то вони ніколи не будуть втілені в життя. Навіть якщо
диво трапилося і рішення будуть втілені в життя, вони будуть втілені зовсім
іншим чином, аніж очікувалося.
Перед ЦРУ постали схожі проблеми у випадку терористичних атак альКаїди у місті Нью-Йорк. Адже були попереджувальні сигнали про можливі
атаки, велика кількість сигналів, і ЦРУ отримувало їх, але вони не дійшли до
осіб, що приймають рішення і не були проаналізовані належним чином. У
результаті жодних превентивних заходів не було здійснено.
Іншими словами, з песимістичної, скептичної точки зору, більшість спроб
превентивного запобігання і управління конфліктами снині на жаль є
малоефективними.
Найбільша небезпека в запобіганні та управлінні конфліктами, особливо в
їх військовій інтерпретації, проте полягає в тому, що такий підхід при його
послідовній імплементації, може підірвати основні принципи міжнародних
відносин – принцип невтручання у внутрішні справ держав та національний
суверенітет. Існує велика ймовірність того, що окремі держави перетворять

процес запобігання й управління конфліктами в потужний інструмент експансії
та просування власних інтересів. Усі національно-визвольні рухи, боротьба за
самовизначення націй можуть бути легко представлені як загрози національній
та регіональній безпеці. Колоніальну війну в Чечні чи Сирії, для прикладу,
можна розглядати як «потрібну і абсолютно легальну» антитерористичну
операцію.
З іншого боку не викликає сумніву, що ефективна війна проти тероризму
має передбачати певні види превентивних дій, інтервенцій і запобіжних
заходів. Вони абсолютно необхідні, навіть якщо вони в чомусь і суперечать
класичним принципам міжнародного права. Багато чого має бути зроблено і
змінено у цій сфері. Назріла необхідність досягнення міжнародного консенсусу
щодо розробки принципів і механізмів протидії міжнародному тероризму на
територіях інших держав навіть без їх згоди. Відхід від норм і принципів
канонічного міжнародного права чи певних ліберально-демократичних
принципів є неминучим. Оскільки саме ці принципи і спекуляції довкола них
вже не перший рік блокують на рівні ООН не тільки принципи легітимізації
використання
превентивних
стратегій,
але
й
навіть
розробку
загальноприйнятого визначення тероризму.
Найбільш важливим є консолідація світової суспільної думки довкола
тези про те, що Статут і принципи ООН не є самогубним актом чи
недоторканою священною коровою і якщо ефективна боротьба з тероризмом і
іншими глобальними викликами сучасності вимагають перегляду і змін
міжнародного права, то цей перегляд і зміни мають бути зроблені в інтересах
усього людства.
Підсумовуючи в цілому проблему використання превентивного кризового
менеджменту в сучасній дипломатії та міжнародних відносинах в цілому, треба
ще раз зазначити, що відвертання криз не має розглядатися у якості
«всесвітньої панацеї». Кризи самі по собі відіграють визначну позитивну роль.
Великі філософи минулого від Геракліта та ибн-Хальдуна до Гегеля
неодноразово наголошували, що конфлікт/криза є необхідною передумовою
соціального розвитку . Прогрес неможливий у принципі без конфліктів і криз.
Саме тому оптимальний кризовий менеджмент, з використанням превентивних
інтервенцій та асиметричних стратегій, нині є абсолютно необхідним, проте
має завжди носити вибірковий зважений характер і співвідноситися як з
характером та інтенсивністю загроз, так і з можливими віддаленими наслідками
втручання в перебіг історичних процесів.
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PREVENTIVE CRISIS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT
OF MODERN DIPLOMACY
The report deals with the problems and prospects of preventive crisis
management in contemporary diplomacy and international relations. It is noted that
the practice of effective crisis management objectively contradicts not only the
existing canons of international law but also the basic principles of the liberal
tradition and ethics in general, including human rights and respect for human life.
These principles are incompatible with the requirements of effective crisis
management. In more general terms raises the question of the fundamental ability of
liberal democracy to effective crisis management and the successful fight against
global terrorism. That is why the classical principles of international relations and
international law objectively require appropriate adaptation.
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ПОСТІМПЕРСЬКА РОСІЯ ЯК СИМПТОМ
МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті з’ясовуються концептуальні засади трансформації сучасної
міжнародної політики, що визначається прискореним розвитком глобалізації
та загостренням войовничого екстремізму. Метою цього дослідження є
розгляд міжнародної політики у контексті агресивного експансіонізму
путінської Росії й адекватного позиціонування зовнішніх стратегій новітньої
України. Оскільки глобалізація супроводжується такими явищами як
зростанням соціального розшарування, падінням моралі, розмиванням
ідентичності, то провідним чинником стабільності світу є консенсусна
модель міжнародної політики, яка враховує національні інтереси усіх
суверенних держав.
Здійснюючи наукову аргументацію зазначеної проблеми автор
використовує системний, структурно-функціональний та порівняльний метод

дослідження. Звертається увага на те, що у ІІІ-му тисячолітті колоніальноімперські інстинкти так просто не здають свої позиції. Нині апологетом
неоколоніалізму є путінська Росія, агресивній політиці якої потрібно шукати
адекватну відповідь, що й перебуває у фокусі цього дослідження. Імперський
стандарт путінського режиму створює новий тип закритого суспільства й
деформовану модель міжнародної політики, яка уособлює тоталітарні засади
гібридного деспотизму.
У висновках наголошується, що пріоритетним завданням вітчизняного
державотворення є не лише подолання радянських атавізмів, усунення
паразитичної сутності олігархічно-кланової системи чи патерналістської
свідомості, а й виховання нового світогляду вільних громадян, що резонує з
ідеями демократії і свободи. Спираючись на демократичні цінності сучасна
Україна має витісняти радянський етатизм, ствердити європейський
антропоцентризм і стати повноправним суб’єктом міжнародної політики.
Ключові слова: політика, демократія, глобалізація, держава,
інтервенція, влада, суспільство.
Головною тенденцією розвитку сучасної цивілізації є зростаюча
інтеграція усіх її сегментів, що генерує як виклики, так і відкриває нові
можливості еволюції людства. Визначальним трендом глобалізованого світу у
конструктивному вимірі є підвищення рівня взаємозалежності та інтеграції
країн для вирішення спільних проблем. Одночасно глобалізація
супроводжується згубними явищами, зокрема, збільшенням соціального
розшарування у суспільстві та нерівності між країнами, розмиванням
легітимності влади, економічними кризами, падінням моралі, девальвацією
духовних цінностей, посиленням загрози національним інтересам суверенних
держав. Існує усвідомлення того, що глобальні проблеми не можна вирішувати
на рівні окремих країн. Для цього необхідно формувати цілісну парадигму
міжнародної політики, перманентно узгоджувати її засадничі принципи та
пріоритети з кожним суб’єктом соціальних відносин.
Виходячи з вищезазначеного метою нашого дослідження є ґрунтовний
аналіз тенденцій розвитку міжнародної політики, висвітлення соціальних
протиріч глобалізованого світу та обґрунтування мотивації формування
агресивного експансіонізму путінської Росії й адекватного позиціонування
зовнішніх стратегій постмайданної України. Інтенсивна взаємодія та якісні
відносини між країнами і народами сучасної цивілізації визначається новим
форматом міжнародної політики. Її ключовими пріоритетами є підвищення
рівня життя громадян, створення умов для розвитку демократії, збереження
миру, захист довкілля, вирішення демографічних проблем, забезпечення
економічного добробуту, утвердження партнерських відносин між країнами,
народами, континентами, які базуються на ліберальній ідеології, вільній
торгівлі та співпраці. Формування чітких координат міжнародної політики в
умовах гібридного світу має не лише теоретичне, а й важливе практичне
значення для нинішнього етапу буття української держави, яка переживає
складні часи соціально-політичної кризи та зовнішньої інтервенції.

У ІІІ-му тисячолітті повністю розвінчуються такі ключові міфи як
комуністична утопія та ліберально-ринкова система соціального устою. Вони
розглядалися різними вченими як кінцевий пункт історії людства. Інша
тенденція епохи глобалізації полягає в тому, що міжнародна політика
трансформується із формату колоніальних імперій (англійської, французької,
іспанської, російської, американської тощо) до технологічно розвинутих країн.
Цей процес супроводжується інтернаціоналізацією виробництва, інституційною
формою якого є транснаціональні корпорації, що орієнтуються на високі
технології. Однак імперські інстинкти в епоху глобалізації так просто не здають
свої позиції. Нині апологетом неоколоніалізму є путінська Росія. Це стало
можливим тому, що «упродовж століть саме держава визначала російське
суспільство: вона витягнула його з кріпацтва, а згодом ставила на ньому
комуністичний і капіталістичний експерименти. Громадянське суспільство,
народжене в роки «перебудови», було поховане під уламками СРСР і повністю
зруйноване депресією 90-х. Путін так легко консолідував владу, бо на зламі
століть в Росії – атомізованій, без сильних НУО, газет чи моральних лідерів –
майже не існувало суспільства як такого. Але й усі проекти Путіна – «Наши»,
«Единая Россия» чи «суверенна демократія» – не спромоглися сформувати
суспільство. Воно тепер рухається власним шляхом, кероване мегатенденціями,
які Кремль може лише намагатися частково контролювати… Росія – одна з
найбільших невдач в історії. На початку минулого ст. існував шанс, що за
умови успішного управління імперія зможе грати роль, яку нині відіграють
США. Немає причин сумніватися, що якби усередині століття відбувся перехід
до капіталізму та ефективного державного менеджменту – імперія могла б
зайняти місце, яке нині посідає Китай. На зламі століть Росія опинилася в
ситуації, схожій на ту, що існувала в повоєнній Франції. Країна втратила всі
колонії, зазнала принижень і опинилася у вирі анархічної політики, але завдяки
де Голлю і його поколінню зуміла стати потужним, незалежним і навіть
багатим постімперським гравцем. Росії є куди рухатися» [2, с. 404–405].
Однак, путінська кліка обирає антиєвропейський і профашистський вектор
розвитку. Стратегічною метою цього курсу є реінкарнація радянської імперії й
прагнення до світового панування.
Тріумф Революції Гідності та брутальна агресія російського
неоімперіалізму на територію української держави започатковують нову
соціальну реальність й створюють масштабні виклики для політичної
суб’єктності нації, на які потрібно давати адекватні й кваліфіковані відповіді.
Постмайданна Україна стала не лише епіцентром цивілізаційного розлому, але
й модусом глобального протистояння добра і зла. Захищаючи свою землю від
путінської орди українська нація стверджує свою політичну самодостатність,
започатковує вектор демократичного розвитку й у черговий раз виступає
форпостом європейської цивілізації. Наразі нам доводиться вести війну на два
фронти – проти московського варварства і місцевого сепаратизму та за свободу,
демократичні цінності й цивілізаційний поступ, які так і не були реалізовані за
увесь період української незалежності. Саме путінська експансія спонукає нас
змінити пріоритети, прискорити рух до Європи. Цивілізаційна перспектива, а не

жадоба помсти живить протестну активність наших громадян, поглиблює їх
критичне мислення, генерує альтернативні погляди. У нашому суспільстві
визріває критична маса людей, які не тільки йдуть добровільно захищати свою
землю, а й прагнуть змінити кримінально-олігархічну, корумповану владу на
компетентну і національно свідому команду фахових менеджерів. Пролита кров
українців за утвердження відкритого суспільства не повинна бути марною.
Найкраще шанування наших героїв, які віддали життя за вільну Україну –
відновлення її територіальної цілісності, докорінне реформування країни,
подолання корупції, зміцнення демократії.
Із часів проголошення незалежності України перманентно точиться
громадський і науковий дискурс стосовно двох векторів розвитку зовнішньої
політики нашої держави: інтеграція до європейської спільноти чи посилення
євразійського курсу. Ця дихотомія української політики у полемічному
дискурсі тривала до початку Революції Гідності. Майдан став точкою
біфуркації новітнього політоґенезу, епіцентром вирішення антагоністичної
суперечності між одіозним режимом Януковича, який перетворився на
маріонеткову структуру Кремля, й вільним духом українського нарду, що
жертовно виборює своє європейське цивілізаційне майбутнє. Цю
амбівалентність осмислювали багато компетентних фахівців ще із часів розвалу
радянської імперії. Серед дослідників зазначеної теми можна виокремити таких
вчених як В. Андрущенка, Є. Бистрицького, Т. Возняка, Б. Гаврилишина,
О. Гараня, О. Дергачова, І. Дзюбу, О. Пахльовську, М. Поповича, Є. Сверстюка,
Ю. Щербака та ін. Фактично до кривавих подій на Майдані у нас зберігалися
ілюзії взаємодії і стратегічного партнерства з Росією. Після варварської анексії
Криму й окупації Донбасу для всіх притомних людей стало зрозуміло, що
путінський режим несумісний із цивілізованими стандартами буття соціуму.
Російське свавілля на українській землі підтверджує давно визрілу тезу –
альтернативи європейському поступу для пострадянського суспільства не існує.
Відкритим лишається питання про те, якою ціною нам вдасться вирватися з
біснуватої манії імперської величі Путіна й долучитися до світової цивілізації.
З’ясування зазначених проблем і складає концептуальну основу цього
дослідження.
Перехід української нації з комуністичної системи ідеологічних
координат до системи плюралістичної конкуренції у багатьох людей породив
ілюзії негайного добробуту і зникнення патерналістських стереотипів.
Насправді людська свідомість й спосіб життя ще довго будуть визначатися
інерцією минулого. Уже чверть століття новітня Україна прагне звільнитися від
радянських атавізмів, але вони не відпускають нас. Нова генерація українців
народилася і соціалізувалася за межами комуністичної системи й зорієнтована
до цивілізаційних координат. Паралельно імперські фантоми пристосовуються
до нових умов соціального буття й намагаються опанувати свідомість молоді.
Влучно з цього приводу висловлюється Ю. Щербак. Він наголошує, що нині
«імперія виступає вже в новій нафтогазовій, євразійській подобизні, де в
контури червоної зірки вписані самодержавний орел, православний хрест і
газпромівська засувка. Та принципи організації імперського простору

лишаються незмінними: єдиний білий цар-вождь, всевладдя спецслужб, єдине
казенне радіо й телебачення…, єдина імперська мова, що заганяє місцеві
«нарєчія» у підпілля. Єдині імперські маршрути тюремних вагонів для
непокірних – на Північ, до концтаборів» [11, с. 58–59]. Нині агресивні подихи
імперії чути в анексованому Криму, вони відлунюють залпами градів в
окупованому Донбасі. Путінський режим наївно сподівається, що з допомогою
військової потуги він залякає лицарський дух українців. Однак реалії життя
свідчать про інше. В Україні постала нова генерація громадян, які сповідують
європейські цінності, активно комунікують у соціальних мережах і спроможні
забезпечити цивілізаційний прорив нації навіть в умовах війни.
Постмайданна Україна переживає найбільший виклик у своїй новітній
історії – брутальну навалу середньовічної московської орди. Військові дії з
боку північного сусіда поставили цілісність української держави та
суверенність її буття під велику загрозу. Масштабна експансія путінського
шовінізму була організована після проведення шаленого пропагандистського
зомбуавання свідомості технологією «руського мира». Наступ ворога почався
тоді, коли наші силові структури були фактично ліквідовані, армія роззброєна й
деморалізована, продажна еліта брутально куплена і насичена іноземною
агентурою. Українці лишилися без ресурсу спротиву потужному монстру
російського імперіалізму. У такому стані державу можна брати голими руками.
Підступність кремлівського вторгнення обумовлюється не так військовою
потугою, як гібридною експансією, заангажованою тотальною брехнею.
«Гібридна війна, – говорить Є. Магда, – це прагнення однієї держави нав’язати
іншій (іншим) свою політичну волю шляхом комплексу заходів політичного,
економічного, інформаційного характеру і без оголошення війни відповідно до
норм міжнародного права. Події на Євромайдані, Революція гідності, анексія
Криму і нагнітання насильства на Донбасі, яке переросло в повномасштабний
збройний конфлікт, демонструють, що гібридна війна пов’язана не стільки з
окупацією території противника, скільки з прагненням підірвати структуру
його управління зсередини, зруйнувати інфраструктуру, придушити волю до
опору» [3, с. 4]. У гібридній війні переслідуються не традиційні цілі захоплення
територій, ресурсів, інфраструктури тощо, а ставка робиться на відновлення
імперської могутності ворога. Нині українська територія є плацдармом
з’ясування відносин Путіна із європейським співтовариством, прагненням
господаря Кремля утвердити зону свого впливу на пострадянських теренах.
Успіхи України на шляху євроінтеграції сприймаються Москвою як посягання
на її монополію в колишньому комуністичному просторі.
Військова кампанія Кремля проти суверенної держави України у ХХІ ст.
здійснюється брутальними засобами інквізиції раннього середньовіччя.
Путінська агресія – це не спонтанна акція, а сплановані дії амбітного диктатора
Кремля, що прагне світового панування. Його імперська політика привела до
того, що «на сьогоднішній день Росія стала автократичною клептократією, де
невелике коло наближених до президента збагачується за рахунок пересічних
росіян. Вже багато років там не було вільних і справедливих виборів, Кремль
контролює суди і засоби масової інформації, політичну опозицію грубо

пригноблюють, а корупція процвітає» [1, с. 3]. Із таким багажем політичної
системи путінська Росія апріорі стає антиподом цивілізаційної моделі
соціальних відносин. Варварська політика путінізму, його прагнення
асимілювати українську нації за допомогою сучасної технології гібридної війни
мусить консолідувати світову спільноту навколо Києва. Інакше ерозія
путінського екстремізму почне руйнувати демократичні устої сучасної
цивілізації.
Під впливом шизоїдної політики Кремля сучасне суспільство втрачає
засади цивілізованості й набуває утилітарних ознак. Гібридна війна точиться не
стільки за території, ресурси, матеріальні цінності, скільки за свідомість людей,
історичну пам’ять й національну ідентичність. До нівелюючих процесів
глобалізації нині долучається й російський імперіалізм, який захоплює чужі
території, витісняє колективну пам’ять, традиції, символи підкорених народів.
Імперський стандарт путінського режиму створює новий тип закритого
суспільства й деформований формат міжнародної політики, яка відображає не
демократичні принципи, а уособлює тоталітарні засади гібридного деспотизму.
При цьому права та свободи індивідів суттєво обмежуються, а відкрите
суспільство стрімко трансформується у свою протилежність.
Цілком очевидно, що причина посягання Путіна на український
суверенітет обумовлюється двома головними факторами: з одного боку,
недопущення наближення європейської цивілізації упритул до Росії, а з іншого
боку, – прагнення реінкарнувати імперські потуги Москви. У силу як
об’єктивних, так і суб’єктивних чинників адекватної відповіді на злодійські дії
Кремля з боку України поки не відбулося. Справедливим є твердження
В. Ткаченка про те, що «належна контрпропагандистська робота, на жаль,
практично відсутня. Таке враження, що в Україні досі так і не склалася дієва
державна концепція громадянського виховання підростаючого покоління.
Більше того – практично всі інформаційні канали віддані на відкуп фінансовопромисловим ділкам, які здебільшого розглядають ЗМІ як бізнес-проект, але не
як засіб політичної освіти населення України. У цій складній ситуації
державний бюрократичний апарат України, особливо в останнє десятиліття, по
суті самоусунувся від розробки – як національної ідеї, так і від планового і
послідовного патріотичного виховання» [9, с. 58]. Із цього судження випливає,
що здобути перемогу в інформаційній війні без наявності українофільської
пропаганди буде доволі складно. Наша держава балансуватиме на межі
асиміляції Московією до тих пір, доки не виховає критичної маси патріотичних
громадян та не усуне п’ятої колони симпатиків «Русского мира» із ключових
посад державного управління.
Треба зауважити, що надмірні амбіції путінської деспотії можуть
принести зворотній ефект – замість блискавичного успіху, уповільнену
деградацію кремлівської вертикалі влади. На цьому наголошує відомий учений
Т. Снайдер. Він вважає, що «справжня слабкість зовнішньої політики Путіна –
це припущення, що насправді Україна не є державою. Це припущення глибше
за політику чи пропаганду; це приклад емоції, що затьмарює розум. З якихось
причин Путін завжди надто емоційно ставився до України. І саме в Україні раз

у раз проявлялася вразливість Путіна. Його втручання в хід «Помаранчевої
революції» 2004–2005 рр. призвело до цілком протилежного результату.
Вторгнення в Крим та анексія Криму, а також військова інтервенція в
Луганську та Донецьку області, зображені в російських ЗМІ як величезний
тріумф, також були провальними. Захоплення Криму мало показати, що
української держави не існує; насправді воно призвело до президентських
виборів та формування нового уряду. Інтервенція в Донецьку та Луганську
області мала дестабілізувати українську державу; насправді ж вона привела до
дуже швидкої реформи українських спецслужб і української армії, тобто до
зміцнення української держави… Віра в те, що насправді України немає є
найбільшою загрозою для самої Росії. Ця помилка означає, що будь-яке
російське вторгнення провалиться, бо протидія буде сильнішою, ніж
очікується. Російська ескалація конфлікту збільшує ризик для режиму Путіна,
бо тепер він зобов’язаний перемогти у війні, якої навіть не очікував, і піддає
ризикові російське населення, бо ізолює росіян від решти світу» [8, с. 13–14].
Враховуючи схильність росіян до жорсткої вертикалі влади, нам не треба
сподіватися на швидкий колапс путінізму. Як свідчить історія, російська агресія –
це всерйоз і надовго. Риторика про швидку перемогу над путінською армадою й
здобуття європейського статусу України є передчасною. Щоб вистояти у цьому
конфлікті потрібна тотальна мобілізація патріотичної свідомості й
громадянського сумління українського народу.
Відкрите суспільство з цивілізаційною динамікою створюється спільними
зусиллями уряду та прагненнями і волею патріотичної громади, яка має
високий рівень свідомості й соціальної відповідальності. Колосальною
активністю, ентузіазмом й альтруїзмом у боротьбі з ворогом українське
суспільство демонструє свою громадянську зрілість і стверджує нові стандарти
політичної комунікації. Поведінка влади і суспільства у критичних умовах
зовнішньої агресії виявила бездарність псевдоеліти й жертовність наших
громадян. Спираючись на волю креативних людей, а не на схеми корумпованої
еліти, потугами українських волонтерів, а не державних службовців
створюються легітимні засади інституційного буття нації. Відсутність
стратегічного бачення у вітчизняного істеблішменту перспективного розвитку
України та контроверсійний характер національної ідеї спричинили
геополітичну експансію Путіна. За цих умов «українському суспільству
потрібна могутня хвиля принципових змін, яка призвела б до його звільнення
не тільки від зовнішньої залежності, а й від внутрішніх державнобюрократичних пут, до розкріпачення і ввімкнення механізмів саморозвитку та
саморегулювання. На жаль, така перспектива, своєю чергою, значною мірою
лімітується слабкістю, розпорошеністю демократичних сил, їхньою
ангажованістю у дії владних структур, неготовністю до здійснення власної
стратегії перетворень» [5, с. 129]. Цивілізаційний поступ нації передбачає зміну
ціннісних критеріїв буття суспільства, його трансформацію від етатистського та
споживацького формату до конкурентного ринкового способу соціальної
комунікації.

Поряд із цим нагальною потребою постмайданної України є необхідність
реформування централізованої вертикалі влади на самоврядну модель
горизонтальних зв’язків, подолання бюрократичних методів управління,
формування плюралістичного мислення, правової поведінки й ліберальнодемократичного світогляду наших громадян. У систему демократичних
цінностей на деякий період часу нам треба вписати образ ворога, який має
згуртувати націю. Із цього приводу німецький політолог консервативного
спрямування К. Шмітт зауважує: «Поки народ існує у сфері політичного, він
повинен… визначати відмінність друга і ворога. У цьому полягає сутність його
політичної екзистенції. Якщо у нього більше немає здатності або волі до цього
розмежування, він перестає політично існувати. Якщо він дозволяє, щоб хтось
чужий нав’язував йому, хто є ворог і проти кого йому можна боротися, а проти
кого ні, він більше вже не є політично вільним народом і підпорядкований
іншій політичній системі або ж включений у неї. Сенс війни полягає не в тому,
що вона ведеться за ідеали або правові норми, але в тому, що ведеться вона
проти дійсного ворога» [10, с. 37]. Із вчення К. Шмітта випливає, що образ
ворога об’єднує й стабілізує суспільство. Спираючись на цю логіку треба
розуміти і нинішню путінську агресію у Криму й на Донбасі. Війна – це завжди
розруха, горе, біль і втрати кращих синів вітчизни. Але інший вимір війни
полягає в тому, що наявність ворога консолідує суспільство, зміцнює його
соціальний імунітет, прискорює формування політичної нації.
Для звільнення від окупації необхідна тотальна мобілізація усіх ресурсів
суспільства. Самоорганізація і згуртування українців навколо спільного ворога
вже радикально змінила свідомість наших громадян. Нинішнє покоління
українців, попри перманентне нищення його попередників експансіоністськими
режимами, не розгубило свою генетичну рису воїнів, яким притаманне
поєднання мужності й християнських чеснот. Учасник національного опору
Є. Сверстюк з цього приводу зазначає: «Християнська мораль вчить носити з
собою пам’ять про свої гріхи, як важкий колючий міх, аж поки не
висповідаєшся перед Богом і людьми та поки не спокутуєш їх своїм подальшим
життям. Ця мораль виробляє громадянське суспільство – коректне і вимогливе.
Таке суспільство фільтрує і розрізняє, відсіває і відкидає. Воно має свій
самозахисний організм. Той організм складається з осіб і характерів» [7, с. 12].
Нині українці демонструють свій характер на полі бою. Пасіонарний дух наших
лицарів не сумісний з авторитарною деспотією. Тому волелюбний український
народ виходять на Майдан, формує добровольчі загони на фронті й ціною
життя усуває диктатору і мужньо захищає територіальну цілісність своєї
держави.
Ще з часів козаччини регістри української нації налаштовані на
виснажливу боротьбу, виживання в неволі, подолання тоталітарного режиму.
Нині нагальною потребою є другий фронт – продуктивне державотворення, що
передбачає проведення демократичних реформ, подолання корупції,
утвердження правової держави тощо. Для цього у нас поки бракує волі, досвіду
й професіоналізму. Тільки поєднання жертовності й рішучості з креативністю
та активною громадянською позицією неодмінно принесуть результат. Байдужі

й інертні люди стають об’єктами технологій і маніпуляцій, а не суб’єктами
політичного процесу. Сучасний науковець О. Романчук констатує: «В Україні
проголошена демократія, запроваджено зовнішні її атрибути. Але цього
виявилося замало. Суспільство не спроможне у стислі строки позбутися
тоталітарної свідомості. Загроза авторитарного популізму чи номенклатурної
олігархії не щезла. Система продовжує успішно перетворювати людей на
патерналістів. Самої незалежності виявилося недостатньо, щоб радикально
поліпшити життя пересічного українства» [6, с. 595]. Слід додати, що
пріоритетним завданням постмайданної України є не лише подолання
радянських атавізмів, усунення паразитичної сутності олігархічно-кланової
системи чи патерналістської свідомості людей, а й виховання нового світогляду
вільних громадян. Це засадничий алгоритм цивілізаційного транзиту повоєнної
української спільноти.
Нині Україна остаточно виходить з орбіти пострадянського простору й
започатковує формування європейських стандартів соціального буття, що
базуються на визнанні гуманістичних цінностей, свободи і гідності кожної
особистості, її природних, невідчужених прав. По нашій території проходить
кордон, який відділяє демократичний світ від азійського деспотизму, що
репрезентує сьогодні путінська Росія. В імперських амбіціях Кремля, за
словами О. Пахльовської, «віддзеркалюється глобальна криза країни, яка не
може знайти свого місця на геополітичній мапі сучасного світу. Ця країна не
може віднайти сама себе у своїх власних кордонах. А коли велика країна
переживає кризу ідентичності – це небезпечно. Її ідеологією стає реваншизм…
Внаслідок своєї антизахідної політики Росія до певної міри опинилася у
специфічній міжнародній ізоляції» [4, с. 546]. Упродовж століть Росія не звикла
вести діалог зі своїми сусідами та цивілізованим світом, а прагне здійснювати
експансіоністську політику за допомогою різних засобів: війни, підкупу, брехні,
геноциду тощо. Протистояти цій азійській експансії треба не лише з допомогою
зброї, а й кращими зразками економіки, технологій, свободи, демократії,
розвитку широкого діапазону власної ідентичності, починаючи від підтримки
автентичних традицій, мови, культури, релігії і закінчуючи розбудовою
сучасних збройних сил.
Головна мета національної політики в умовах гібридної війни – це
забезпечення емансипації від путінської неоімперії шляхом формування
громадянської позиції індивіда, виховання адекватної орієнтації людей в
оточенні антиукраїнської пропаганди. Боронити національні інтереси держави
треба не тільки кулями й гарматами, але й пропагуванням українських
традицій, захистом нашої історичної спадщини, утвердженням громадянського
суспільства, що здійснює системний моніторинг влади. Алгоритм
цивілізаційного поступу вітчизняної політики апріорі має передбачати
трансформацію бюрократичних практик влади в етику обов’язку та
компромісу. Сьогодні рятує нашу державність від путінської навали жертовне
сумління народу, який усвідомлює, що ми боремося за власну землю для
нинішніх і майбутніх поколінь Спираючись на демократичні цінності
постмайданна Україна має витісняти радянський етатизм й стверджувати

європейський антропоцентризм. Реалізація цих принципів покликана надати
українській політиці людського виміру й цивілізаційного спрямування.
Узагальнюючи вищезазначене, треба зауважити, що реалізувати
прагнення стати повноправним суб’єктом міжнародної політики новітня
Україна має шанси у тому разі, коли переможно завершить війну на Донбасі,
поверне анексований Крим й подолає тотальну корупцію. Умовою створення
демократичної моделі врядування є люстрація влади, наявність справедливого
суду, відкритих й структурованих політичних партій і ґрунтовної системи
патріотичного виховання громадян. У новітній Україні й досі відсутні практики
добору харизматичної еліти, яка генерує національну ідею, формує
демократичний устрій і прагне утвердити цивілізоване суспільство.
Рекрутування політичної еліти – це не делегування у владу представників
олігархічних груп, а ретельна селекція патріотичного субстрату на основі
цивілізаційних критеріїв, наявності моральних чеснот, професійних якостей.
Натомість громадяни мають завжди критично оцінювати діяльність влади і
здійснювати її системний моніторинг, маючи раціональні аргументи, а не
емоційні пориви. Позбутися путінського халіфату й інтегруватися до світових
стандартів політичного буття можна шляхом культивування прав, свобод,
політичної відповідальності громадян. Успішне вирішення зазначених проблем
створює легітимні основи для утвердження політичної суб’єктності нації і
налагодження рівноправних відносин з міжнародними партнерами.
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POST-IMPERIAL RUSSIA AS A SYMPTOM INTERNATIONAL POLICY
The article investigates conceptual basis of the transformation of modern
foreign policy, defined globalization accelerated development and exacerbation of
violent extremism. The aim of this study is to examine the foreign policy in the context
of aggressive expansionism of Putin's Russia and adequate external positioning
strategies of modern Ukraine. Since globalization is accompanied by phenomena
such as the growth of social stratification, anomie, blurring identities, the leading
factor of stability in the world is a consensus model of international policy, which
takes into account the national interests of all sovereign states.
Through scientific arguments this problem by using a systematic, structural
and functional studies and comparative method. Attention is drawn to the fact that
the III rd millennium colonial imperial instincts are not easy losing out. Today
apologist neo-colonialism is Putin's Russia, whose aggressive policies need to look
for an adequate response, which is the focus of this study. Imperial Standard Putin
regime creates a new kind of closed society and international politics deformed
model that embodies the principles of hybrid totalitarian despotism.
The conclusions noted that the priority of the national state is not only to
overcome the Soviet atavisms eliminate parasitic nature of clan-oligarchic system or
paternalistic consciousness, but also raise a new world of free citizens that resonates
with the ideas of democracy and freedom. Based on the democratic values of modern
Ukraine has oust Soviet statism, assert European anthropocentrism and become a
full subject of international politics.
Keywords: politics, democracy, globalization, state, intervention, government,
society.
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MIGRATION PROCESSES AMONG YOUTH IN THE CONDITIONS
INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION
In theses the theoretical aspects of migration among young people.
We consider the educational component of human development as the basis of its
formation. Sources of financing of international exchange programs and internships,
competitions for obtaining grants. Researched the most popular international
exchange program ERASMUS, SOCRATES, them. Fulbright. We characterize
current youth programs and organizations that provide youth professional training
abroad. The basic opportunities for youth in internationalization higher education.
Deals with favorable conditions for further employment of foreign students at the
national labor markets.
Keywords: human potential, international exchange programs, grants,
international exchange programs, internationalization higher education, knowledge
economy.
Globalization nowadays is the dominant trend that causes important
transformation in all spheres of social life. An important thing includes do not the
only fact of changes, but also the factor of influence on the social system in general
and the education system in particular. In present, globalization and the evolution of
integration processes contribute to the fact that the educational services crossed
beyond national boundaries and activate development of transnational and
international educational programs. For this reason, explore of migration processes
among young people and available education programs for them are actual for a
research.
The different aspects and problems of educational migration were investigated
by M. Bachynska, L. Beztelesa, L. Zhurakovska, D. Kucherenko, L. Oppeld,
M. Panteleeva, N. Poberezhna, J. Chekushina, A. Shevchuk and others. However, the
importance of migration within the context of education for our country remains not
enough studied and not endowed with sufficient attention from academics.
The educational component of human potential considered as the basis of its
formation and transformation in human capital. The person, acquiring new skills and
knowledge, becomes the main engine of economic development. In view of this, each
country interested in increasing of human potential. As noted by D. Kucherenko,
relevance acquires interstate migration of the students [1, p.30].
The popular area of professional training of youth is their preparation for the
implementation of the future professional career. The number of students
participating in the international educational migration, growing annually. For

expanding the borders of education promote programs of international exchange of
students and professors, agency of fund organizations in Ukraine, which regularly
inform about competition programs for receiving grants.
Thus, students and professors of higher educational institutions of Ukraine
participate in international exchange programs and internships, competitions for
obtain grants, which taking place with the financial support of USA Embassy in
Ukraine, the German department of DAAD, Embassy of Poland in Ukraine and
representatives of the Polish funds, agency of European Commission in Ukraine,
international foundations etc.
Very popular and widespread are international exchange programs as
ERASMUS, SOCRATES and also Fulbright programs, participation in which is
carried out on a competitive basis. The popular programs for youth are: program
Work and Travel USA – a three-month internship in the USA; Au-Pair – cultural
exchange program, under the terms of which young people can live one year in the
American or European family and receive child care experience and improve the
English (German) language; youth volunteer camps at European Union. One of
organizations, that provides opportunity for youth professional internships abroad is
AIESEC – an international non-political, non-profit organization that provides the
opportunity to develop a leadership potential through the cross-cultural internships
and volunteer exchanges around the world for implementation of positive impact on
society [2]; among the products of organization the special place takes program of
professional internships «Global Talent» (international internship program for senior
students and recent graduates from universities, which want to get professional work
experience in an international environment) [3].
Therefore, nowadays in the process of internationalization of higher education
youth has many opportunities to visit other countries as educational migrant using
variety of programs, competitions, grants and internships. The main share of
participants in such programs it is an active, creative, extraordinary youth interested
in the level of their knowledge, young, who want do not just go abroad, but gain a
new skills. Unfortunately, only a few among talented young people, who have visited
another country, are going back. Students do not want to see themselves in a country
that does not develop, the youth striving to live in progressive society, wants to have
a successful career, feels the need for self-realization and creation of successful
direction of development their life [4, p.108].
In the time of transition to economy of knowledge, that increase a necessity in
high qualified workers, attraction of foreign students is a part of the policy of
attracting intellectual potential of destination countries. Under the conditions of
competition for education potential, countries of destination provide auspicious
conditions for further employment of foreign students at the national labor markets.
For example, in France and Germany for foreign students there is a possibility to get
a residence permit for a year to find work in the destination country. This policy
mainly leads to loss of intellectual potential of the country of origin since former
students remain for permanent residence in another state after got a job.
Therefore, consequences of educational migration for Ukraine have
controversial character. On the one hand, study, work abroad increases the education

level of students, professors, but in case them not to come back, the country loses its
intellectual potential – and it shows negative character of educational migration.
Considering this, our country should be interested in increasing and reproduction of
human potential, creating competitive jobs and decent salary.
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СЕРЕД МОЛОДІ
В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ
У тезах доповіді розглянуто теоретичні аспекти міграційних процесів
серед молоді. Розглядається освітня складова людського потенціалу як основа
його формування. Визначені джерела фінансування міжнародних програм
обміну та стажування, конкурсів на одержання грантів. Досліджено
найпопулярніші міжнародні програми обміну ERASMUS, SOCRATES,
ім. Фулбрайта. Охарактеризовані актуальні програми серед молоді та
організації, які забезпечують молодь професійним стажуванням за кордоном.
Окреслені основні можливості для молоді в умовах інтернаціоналізації вищої
освіти. Висвітлено сприятливі умови для подальшого працевлаштування
іноземних студентів на національних ринках праці.
Ключові слова: людський потенціал, міжнародний обмін студентами,
грант, міжнародні програми обміну, інтернаціоналізація вищої освіти,
економіка знань.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
У ВІДОБРАЖЕННІ ПОЛЬСЬКИХ ПРОВІДНИХ ВИДАНЬ (2005–2006 рр.)
У статті за матеріалами провідних видань Польщі висвітлено
тенденції, особливості євроінтеграційної політики України 2005–2006 рр.
Проаналізовано основні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України.
Визначено позиції польських провідних видань щодо проблем євроінтеграції
України. Розглянуто підсумки роботи дев’ятого і десятого самітів Україна –
ЄС. На основі аналізу публікацій польських провідних видань з’ясовано, що у
контексті геополітичних реалій зовнішньополітична діяльність України
протягом 2005–2006 рр. з більш-меншою послідовністю була спрямована на
практичну реалізацію стратегічного зовнішньополітичного пріоритету –
інтегрування до ЄС. З’ясовано позиції ЄС щодо європейської перспективи
України. Для визначення характерних рис європейської політики України та
з’ясування процесу формування медійної складової політичної проблематики
співпраці Україна – ЄС використовувався історико-описовий метод.
Системний метод у поєднанні з проблемно-хронологічним дозволив
проаналізувати європейський вектор зовнішньої політики України як
комплексний процес.
Ключові слова: євроінтеграційна політика, Україна, ЄС, польські
провідні видання, газета «Виборча».
Постановка проблеми. Активізація європейського напряму зовнішньої
політики України спонукає до ґрунтовного вивчення проблеми відображення
європейської політики України в іноземних ЗМІ. Нині актуалізаційні мотиви
тематики не втрачаються, оскільки для України європейський вектор
залишається базовим пріоритетом зовнішньої політики. Мас-медіа і не тільки
вітчизняні, а й іноземні нині стають невід’ємною складовою структури
інтеграційного процесу України до ЄС.
З огляду на поступовий процес входження України у міжнародний
інформаційний простір нагального наукового осмислення потребує політикомедійний аспект позиціонування України в європейському політичному
середовищі.
В умовах посилення динаміки геополітичних трансформацій об’єктивно
зростає роль і значення засобів масової інформації як дієвого інструменту
інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави. Інформаційнокомунікаційні технології, які використовуються у сфері міжнародних відносин,
стають вагомим елементом у формуванні як внутрішнього та зовнішнього
курсу держави, так і міжнародної громадської думки щодо суб’єктів
міжнародної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Теоретичні розробки в напрямі
дослідження євроінтеграційної політики України належать широкому колу
вітчизняних дослідників. Беручи до уваги геополітичні та геоекономічні
чинники С. Василенко О. Дергачов, Є. Камінський, Г. Яворська у своїх
наукових пошуках обґрунтовують важливість і необхідність європейського
напряму зовнішньої політики України [1; 2; 8; 13].
У
працях
Д. Дубова,
В. Замятіна,
О. Зернецької,
В. Шкляра
досліджуються роль і значення мас-медіа у процесах євроінтеграції України та
їхній вплив на реалізацію зовнішньої політики держави. Вищевказані
дослідники інтерпретують мас-медіа як чинник позиціонування іміджу України
на міжнародній арені. [4; 5; 6; 12]
Необхідно зауважити, що суттєвим недоліком наукових праць з питань
європейського вектору України в польських ЗМІ, стали поверховий характер,
недостатнє використання матеріалів якісних друкованих польських ЗМІ.
У цілому проблематика розглядається епізодично і фрагментарно,
висвітлюються лише окремі аспекти теми.
Постановка завдання. Теоретико-методологічний аналіз еволюції
європейського вектору зовнішньої політики України у друкованих ЗМІ Польщі
дасть змогу краще зрозуміти специфіку відносин між Україною та ЄС і
переконатися у важливості європейського напряму при розробці
зовнішньополітичних стратегічних завдань.
Необхідно проаналізувати у контексті польської якісної преси напрями
європейського вектора України 2005–2006 рр., визначити чинники, які
впливають на розвиток євроінтеграційної політики України і на продуктивність
діалогу з Європейським Союзом.
Виклад основного матеріалу дослідження. У 2005 р. польські
мас-медіа, перебуваючи у стані ейфорії, покладали великі сподівання на нову
владу, яка спромоглася б модернізувати Україну і реалізувати її європейський
вибір. Прихід до влади у 2005 р. В. Ющенка надав потужний імпульс
українським планам європейської інтеграції. Перемога в Україні прозахідної
політичної еліти, на думку польських медіа, мала стимулювати
євроінтеграційну політику. Невід’ємним атрибутом офіційної риторики стали
запевнення у посиленні євроінтеграційного курсу України, але польська
періодика, попри єврооптимістичі настрої новообраного українського
президента, скептично оцінювали активізацію зусиль України на шляху
євроінтеграції [39, с. 12].
На тлі уявних досягнень і обіцянок тодішньої української влади
популярні польські видання досить швидко змінили позитивну тональність
своїх статей на полярно протилежну. У матеріалах польських журналістів
запанувала думка, що офіційно задекларований на державному рівні
європейський вибір України недостатньо переконливий для країн-членів ЄС.
Українська політика асоціювалася з «невиправданими надіями» [26, с. 10].
Як повідомляла «Gazeta Wyborcza», після драматичних політичних змін
наприкінці 2004 р. в Україні ЄС сподівався на позитивні структурні зрушення у
відносинах з Україною [31, с. 10].

Європарламент традиційно більше, ніж інші європейські інститути
приділяв уваги Україні. Європейський парламент 13 січня 2005 р. прийняв
резолюцію щодо України, в якій закликав Раду, Комісію та країн-членів
«розглянути, поза межами заходів Плану дій в рамках європейської політики
сусідства, інші форми асоціації з Україною, надання їй чіткої європейської
перспективи і відповіді на продемонстровані переважною більшістю українців
прагнення, що зрештою може призвести до вступу країни до ЄС» [3, с. 16].
«Резолюція мала символічне значення, але вона була кроком у напрямку
ЄС», – зауважує польське видання «GazetaWyborcza». Не зупиняючись на
цьому Європарламент зобов’язався надавати допомогу Україні в її намірах
здобути повноправне членство в ЄС. Отже, «Європарламент був першим з
інститутів ЄС, що висловився за надання Україні європейської перспективи», –
цитує «GazetaWyborcza» [32, с. 11].
Проте Європейська Комісія по відношенню до України дотримувалася
політики добросусідства. «Брюссель обіцяє Україні лише співпрацю, а не
членство і вважає її тільки хорошим сусідом. ЄС готовий запропонувати
Україні десять пропозиції щодо зміцнення співробітництва, але не обіцяє їй
вступ в ЄС навіть у далекому майбутньому», – пише «Gazeta Wyborcza»
[33, с. 11].
Незважаючи на зусилля Польщі і Литви – єдині країни ЄС, які хочуть
прискорити процес входження України в структури Євросоюзу, Брюссель не
мав наміру кардинально змінювати свою політику щодо Києва, – йдеться у
статті польського журналіста Е. Білецького [16, с. 3].
У 2005 р. практично всі якісні друковані ЗМІ Польщі неодноразово
наголошували на привабливості ЄС для України. Тоді, як зазначає
«GazetaWyborcza», українські владні структури розглядали європейський
вектор зовнішньої політики Україна як основоположний. Вступ у західні
наддержавні інститути – НАТО і ЄС, всупереч планам стати нейтральною
позаблоковою державою, проголошувалися стратегічним курсом України.
Одночасно спостерігалося загострення відносин з Росією в політичній та
економічній сферах та пасивність на пострадянському просторі [17, с. 13].
Зовнішньополітична стратегія нового правлячого табору, полягала у
відмові від ключових принципів багатовекторності на користь європейської та
євроатлантичної орієнтації. Така стратегія сприяла максимальному
дистанціюванню від Росії та демонтажу двовекторності. Проте з економічних
міркувань українська влада декларувала двовекторну зовнішню політику.
Таким чином, вона сподівалася отримати від Росії економічні преференції,
оскільки аналогічну допомогу з боку ЄС Україна отримати не могла, –
констатує «GazetaWyborcza» [18, с. 9].
«Перед Україною на початку 2005 р. відкривались привабливі
перспективи інтенсифікувати свою зовнішньополітичну діяльність у напрямку
побудови ефективної моделі співпраці з ЄС для реалізації своєї стратегічної
мети. Але активізації у напрямку виконня складових Копенгагенських критеріїв
і переговорного процесу щодо вступу України до СОТ українська сторона не
проявляла», – писала «Gazeta Wyborcza» [34, с. 14].

Як зауважує «Rzeczpospolita», важливим кроком на шляху до поглибленої
співпраці між Україною і ЄС у рамках ЄПС було підписання під час засідання
Ради з питань співробітництва 21 лютого 2005 р. трирічного Плану дій Україна
– Європейський Союз, який визначав пріоритетні сфери двостороннього
співробітництва та мав завершити десятирічний термін дії Угоди про
партнерство і співробітництво [37, с. 10].
Практичні кроки Євросоюзу направленні на забезпечення виконання
Плану дій зводилися до надання Україні технічної і фінансової допомоги у
рамках новоствореного механізму допомоги «Інструменту європейського
сусідства та партнерства» (започаткований у 2007 р.), надання ринкового
статусу економіці України, укладення угоди про спрощення візового режиму
(підписана у червні 2007 р.), поглибленого співробітництва в рамках
регіональної безпеки, поширення на Україну фінансування Європейського
Інвестиційного Банку, поглиблення секторальної співпраці.[7, с. 17].
«Gazeta Wyborcza» вважала важливим те, що Брюссель у рамках Плану
дій проголосив перспективу поглибленої економічної інтеграції України до ЄС
за умови проведення глибоких внутрішніх політичних та економічних
перетворень в Україні [25, с. 9].
З огляду на запланований обсяг фінансування для України в рамках
«Інструменту європейського сусідства та партнерства», який мав становити
494 млн. євро на період 2007–2010 рр., можна стверджувати, що Україна не
належить до числа пріоритетних реципієнтів Євросоюзу [7, с. 51].
І хоча спостерігалося значне підвищення фінансової допомоги порівняно
з попереднім періодом (2004–2006 рр.), коли Україна отримувала в середньому
70,7 млн. на рік, воно все ж не вивело її на лідируючі позиції за цим
показником, оскільки фінансування ЄС потенційних кандидатів на вступ, а
також деяких країн-учасників ЄПС з Середземноморського регіону значно
перевищувало фінансову допомогу Україні [7, с. 55].
Як писала «Gazeta Wyborcza», Євросоюз, усвідомлюючи потребу України
у модернізації інфраструктури, виділив на цей сектор 197,6 млн. євро, які були
спрямовані на енергетичний комплекс, транспорт, навколишнє середовище,
управління кордонами та міграцією [25, с. 9].
ЄС на відміну від України не перебільшував значення цього документа і
не розглядав План дій як початковий етап для виведення двосторонньої
співпраці на якісно вищий рівень, що передбачав перехід від політики
партнерства та співробітництва у рамках УПС до політики асоціації та
економічної інтеграції у рамках «нової посиленої угоди».
План дій Україна – ЄС, будучи інструментом початкового етапу
реалізації ЄПС, на думку редакції видання «Gazeta Wyborcza», носив строкатий,
фрагментарний характер і порушував баланс інтересів сторін. Новий формат
відносин означав широке потенційне коло для співробітництва, а не можливість
вступу до ЄС. «Наші двері відкриті, і майбутнє України в Європі. Але замість
того, щоб продовжувати говорити про дату вступу в ЄС, Україна повинна
зосередитися на реформах», – зазначив в інтерв’ю «Gazety Wyborczej» глава
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

Чимало польських видань присвятило свої публікації візовому питанню.
«Gazeta Wyborcza» підкреслює, що одним із важливих напрямів діалогу між
Україною та Європейським Союзом вважається лібералізація візового режиму.
У 2005 р. Україна у візовому питанні вдалася до односторонніх дій, ввівши
безвізовий режим для громадян країн ЄС. Європейський Союз, вітаючи
рішення України щодо скасування візового режиму для громадян ЄС, заявив
що ще неготовий вдатися до аналогічного кроку щодо України, – йдеться у
публікації «Gazeta Wyborcza». Безвізовий діалог сторони розпочали лише
29 жовтня 2008 р., коли відбувся перший раунд консультацій з метою розробки
критеріїв, виконання яких Україною дозволило б запровадити безвізовий
режим з країнами ЄС. Ця подія додала імпульсів відносинам між Україною та
ЄС у міграційно-візовій сфері, – запевняє «Gazeta Wyborcza» [36, с. 11].
Зацікавленість у польській пресі викликали підсумки дев’ятого саміту
Україна – ЄС. Просування України в напрямі інтенсифікації економічної
співпраці з Євросоюзом закріпили результати дев’ятого саміту Україна – ЄС,
який проходив в Києві 1 грудня 2005 р. Сукупним результатом економічних
трансформацій в Україні стало прийняття ЄС знакового політичного рішення
щодо надання Україні статусу країни з ринковою економікою в рамках дії
антидемпінгового законодавства ЄС, яке набуло чинності 30 грудня 2005 р., –
констатувала «Gazeta Wyborcza» [14, с. 10].
Під час роботи саміту ЄС висловив свою готовність і надалі
поглиблювати економічну інтеграцію з Україною, сприяти вступу до СОТ та
акцентував увагу на питанні про прискорення переговорного процесу щодо
створення зони вільної торгівлі. Сторони також підписали Меморандум про
взаєморозуміння щодо співпраці в енергетичній галузі та Угоду про співпрацю
у створенні цивільної глобальної навігаційної супутникової системи, – йдеться
у статті видання «Gazeta Wyborcza» [24, с. 11].
Польські депутати Європарламенту вважали, що ЄС в цілях підвищення
енергетичної незалежності України від Росії повинен надати їй кредити, –
повідомляла «Rzeczpospolita» [30, с. 11].
У 2006 р. в епіцентрі уваги якісних видань Польщі перебували
внутрішньополітичні зміни в Україні та конфронтація між різними гілками
влади, що відбилися на стратегії реалізації зовнішньополітичних завдань
держави і позначилися на характері діалогу між Україною та ЄС [27, с. 1].
У лютому 2006 р. в інтерв’ю польській «Gazety Wyborczej» заступник
голови Єврокомісії Гюнтер Ферхойген заявив, що «через 20 років усі держави
Європи будуть членами ЄС, за винятком тих країн колишнього СРСР, які в
даний момент не входять в Євросоюз» [38, с. 8].
Протистояння між державними структурами, а також наявність
розбіжностей у вузлових питаннях зовнішньої політики в принципі не
поставили під сумнів пріоритетність європейського вибору, але позначилися на
тактичних кроках його впровадження, – стверджує «Gazeta Wyborcza»
[15, с. 10].

У своїх промовах і президент, і прем’єр-міністр акцентували свою увагу
на необхідності посилення у зовнішній політиці євроінтеграційного вектора,
який знайшов підтримку і на законодавчому рівні [29, с. 9].
Якісні друковані видання Польщі переконані в тому, що перманентні
політичні кризи в Україні негативно впливають на співпрацю з ЄС. Після того
як була розв’язана політична криза, основні владні повноваження перейшли до
Президента України. Новий перерозподіл владних повноважень підкоригував
орієнтири зовнішньої політики України. При всій багатовекторності
геополітичної стратегії України європейський вектор залишався домінантним, –
інформує видання «Gazeta Wyborcza» [21, с. 13].
Попри конфронтаційний характер внутрішньої політики у 2006 р.,
позиція України щодо європейської інтеграції на законодавчому рівні
залишалась головною і незмінною. Зовнішньополітичний курс України на
євроінтеграцію офіційно проголошувався політичним керівництвом як
безальтернативний і життєво важливий інтересам України.
Як стверджує «Gazeta Wyborcza», на європейському напряму у 2006 р.
Україна продовжувала діяти у межах своїх можливостей і сподівалася на
закріплення позитивних тенденцій у відносинах з Євросоюзом. Брюссель і
надалі дотримувався логіки розвитку відносин з Україною [20, с. 12]. 6 квітня
2006 р. на сесії Європарламенту в Страсбурзі була прийнята резолюція, в якій
Європарламент, з огляду на те, що дія чинної угоди про партнерство та
співробітництво завершується в 2008 році, закликав Єврокомісію розпочати
переговори з Україною щодо угоди про асоційоване членство в ЄС [11, с. 124].
У 2006 р. польська преса писала, що українському керівництву у
відносинах з ЄС у 2006 р. вдалося досягти певних результатів. У вересні 2006 р.
наслідком плідної співпраці стало укладення Меморандуму з ЄС з питань
забезпечення підтримки спільних проектів у енергетичній галузі. Щоб
реалізувати проекти, направлені на підвищення ефективність енергосистеми
України ЄБРР запланував у 2007 р. вдвічі збільшити фінансування. Договірні
сторони також підписали спільний звіт Україна – ЄС стосовно реалізації
положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі. У жовтні 2006 р. Україна та Євросоюз підписали
Меморандум про взаєморозуміння щодо Діалогу з аграрних питань, який
визначав напрями розвитку двостороннього співробітництва в секторі
сільського господарства [9].
В економічній сфері було завершено процес адаптації національного
законодавства до стандартів СОТ. Водночас чимала кількість завдань
затверджених у Плані дій Україна – ЄС залишилися невиконаними, що
викликало занепокоєння з боку ЄС, – стверджує «Gazeta Wyborcza» [22, с. 10].
Восени 2006 р. увага польських ЗМІ була зосереджена на роботі десятого
саміту Україна – ЄС, який відбувся у Гельсінкі 27 жовтня 2006 р., де сторони
обговорили низку важливих питань, що стосувалися політичної та економічної
ситуації в Україні, подальшого розширення ЄС. Були парафовані угоди про
спрощення візового режиму та реадмісію, які можна віднести до доробку
української дипломатії й узгоджувався новий План у сфері юстиції, свободи та

безпеки, піднімалися питання про співробітництво у диверсифікації джерел
енергоресурсів. Президент України запропонував ЄС взяти участь у
будівництві нафтопроводу Одеса – Броди – Гданськ. Євросоюз виявив
готовність розпочати переговори щодо створення Зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС і обговорення формату нової Угоди, яка б замінила діючу УПС
[10].
«Україна є європейською країною і повинна мати європейське майбутнє», –
зазначив глава Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу в інтерв’ю виданню
«Gazeta Wyborcza». «Європейська Комісія повинна була піднятися до вершин
переконання, щоб пояснити, що останні заяви свого Голови, не означають, що
Україна має великі шанси на членство в ЄС, а зауважує авторитетна польська
газета [23. с. 15].
«Розглядати питання вступу України в Європейський Союз не готовий ні
Київ, ні Брюссель», – підбив підсумок зустрічі на вищому рівні в Гельсінкі
глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. За словами Баррозу, «Україні
необхідно активізувати процес реформування, щоб наблизитися до
європейських стандартів», – пише видання «Rzeczpospolita».
Незважаючи на підписання великої кількості документів між Києвом і
Брюсселем, розробку різноманітних спільних проектів, відносини між
сторонами розвивалися на фоні критичного ставлення ЄС до України, –
резюмує «Rzeczpospolita» [35, с. 12].
Польська преса висловлювала побоювання, що Україна у разі посилення
позицій глави уряду В. Януковича буде проявляти більшу активність на
східному напрямку. «Україна розривається між проросійською політикою
прем’єр-міністра Віктора Януковича і проєвропейською політикою Президента
України Віктора Ющенка. Проте глава польського уряду, незважаючи на певні
зміни в стратегії зовнішньої політики України, переконаний у стабільності
євроінтеграційної політики України і характеру українсько-польських
відносини», – констатує автор статті «Переможець завжди правий»
А. Корнієнко [19, с. 102–103].
Часті кадрові зміни у вищих ешелонах влади, що вели до
внутрішньополітичної нестабільності, викликали стурбованість у керівництва
ЄС та посилювали підозри у неспроможності українського керівництва
модернізувати Україну і вивести її на якісно новий рівень розвитку. Окремі
європейські чиновники небезпідставно вважали, що Україна в очах Заходу
втрачає позитивний імідж, – наголошувала «Gazeta Wyborcza» [28, с. 11].
Україна, не перестаючи декларувати свої інтеграційні прагнення,
намагалася отримати від ЄС статус країни-кандидата. ЄС усвідомлював
необхідність поновлення договірно-правої бази щодо України та поглиблення
відносин у політико-економічній сфері, – констатувала «Gazeta Wyborcza»
[20, с. 12].
Отже, польські видання схильні вважати, що забезпеченню здійснення
стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС мав сприяти переговорний
процес щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС включно з
частиною про створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Польські якісні масмедіа, даючи оцінку відносинам між Україною і ЄС на здавалось переломному
етапі 2005–2006 рр., стверджують, що їхня співпраця вже подолала фазу
дискусій і обговорень, і перейшла до фази практичних проектів і дій, які ще не
спроможні наблизити Україну навіть у довгостроковій перспективі до її
стратегічної мети – вступу в ЄС. Євросоюз по суті не виробив по відношенню
до України конкретної та аргументованої політики і не мав наміру виходити за
рамки політики сусідства.
Необхідно зауважити, що для України період 2005–2006 рр. став етапом
активного пошуку нового змісту і форм для втілення в життя оптимального
зовнішньополітичного курсу, який сприяв би цілковитому забезпеченню
національних інтересів. Цей період в історії української зовнішньої політики
характеризується високою динамікою, суперечливістю, непередбачуваністю,
кризовими
явищами
та
значними
коливаннями
при
визначенні
зовнішньополітичних стратегій.
Нині в Україні дослідження української тематики у якісній польській
періодиці не стало предметом широкого та об’єктивного вивчення, не
дивлячись на те, що публікації у польській пресі викликають закономірний
інтерес з боку українських реципієнтів і науковців. Дана обставина спонукає до
переосмислення традиційних та розробки нових підходів щодо висвітлення ролі
польських ЗМІ в реалізації зовнішньополітичного курсу України на
євроінтеграцію.
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EUROPEAN INTEGRATION POLICY OF UKRAINE IN POLISH LEADING
PUBLICATION (2005–2006)
The article shows trends, especially Ukraine's European integration policy
2005–2006 years. It is based on the materials of Polish leading. The basic directions
of European integration of Ukraine are analyzed in the article. Position of Polish
leading publications on issues of European integration of Ukraine is also determined.
The results of the ninth and tenth summit Ukraine – EU were studied. It was found
that in the context of the geopolitical realities of foreign policy of Ukraine during
2005–2006 was oriented on the practical realization of the strategic foreign policy
priority – integration to EU. The EU’s position concerning European prospects of
Ukraine are stated. The article used historical and descriptive methods to determine
the characteristics of the European policy of Ukraine and clarify the process of
forming the Media component of the political issues of Ukraine – EU cooperation.
A systematic method in combination with a problem – chronological one allows us to
analyze the European vector of the Ukraine's foreign policy as a complex process.
Keywords: European integration policy, Ukraine, EU, Leading Polish edition,
newspaper «Election».
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Розглядається ряд проблем і завдань, необхідність вирішення яких
обумовлена Угодою про асоціацію між Європейським Союзом і Україною,
що значною мірою визначає стратегічні пріоритети і цілі української
держави, у тому числі у сфері зовнішньої політики. Йдеться про економічну
інтеграцію, зону вільної торгівлі, гармонізацію нормативно-регуляторної бази
законодавства, здійснення інституціональних та політичних реформ, сприяння
розвитку громадянського суспільства, покращення життя громадян України,
формування потужного інтелектуального потенціалу держави як кардинальні
чинники сталого соціального розвитку, посилення ефективності внутрішньої
політики – передумови підвищення авторитету України в міжнародній сфері.
Передумовою євроінтеграційного процесу є організація державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства. Як сфера самоорганізації
громадян, воно повинно бути партнером держави у вирішенні соціальних та
інших проблем шляхом: здійснення громадського контролю за владою, участі у
виробленні ефективних рішень, поширення благодійництва, забезпечення
соціальних послуг громадянам.
Ключові слова: євроінтеграція, інституціональні та політичні реформи,
соціальний розвиток, громадянське суспільство, інтелектуальний ресурс.
На визначення шляхів і напрямів реформування соціальної політики
України потужний вплив справляє євроінтеграційний фактор. Її цільові
орієнтири у даному зв’язку передбачають запровадження європейських норм і
стандартів, здійснення комплексу важливих заходів, спрямованих на
покращення життя громадян України. Зокрема, йдеться про багатосторонню
економічну інтеграцію, передумовою чого має бути зона вільної торгівлі,
реалізація принципів якої в кінцевому підсумку дасть можливість мати нові
робочі місця, нижчі ціни, поліпшення доступу на ринки третіх країн, краще
внутрішнє інвестиційне середовище. Перш за все мається на увазі гармонізація
нормативно-регуляторної бази законодавства, а не тільки усунення квот і
тарифів.
Передбачено, що Україна здійснить ряд інституціональних і політичних
реформ з метою підвищення поваги до верховенства права та належного
врядування, демократичних принципів, фундаментальних свобод, що дозволить
покращити взаємовідносини між державою і суспільством.
Співробітництво з ЄС у сфері вищої та професійно-технічної освіти має
привести України до модернізації змісту освіти, посилення співпраці між
студентом і викладачем, упровадження концепції навчання протягом життя.

Згідно із взятими на себе зобов’язаннями Україна має адаптувати 31
директиву у сфері екології, що повинно сприяти покращенню здоров’я людей,
поліпшенню стану довкілля, економічним зискам для держави і
підприємництва [1, c. 9].
Доведено, що необхідна передумова соціального розвитку України –
подолання бідності як форми соціально-економічного і соціальнопсихологічного відчуження, за якого людина не може задовільнити мінімальні
потреби. Тому особливої ваги набуває соціальний захист, який має бути
гарантований будь-якому громадянину і мати переважно випереджаючий і
диференційований характер. Формування дієвої системи соціального захисту як
галузі політики, обумовлено необхідністю суспільної підтримки програм
економічних реформ, посилення єдності суспільства. Це дозволяє сформувати
шир. базу соціального розвитку, що в свою чергу сприяє підзвітному
управлінню.
На цьому напрямі в першу чергу необхідні: конструктивне
функціонування інформаційної бази з питань бідності, досягнення суспільного
консенсу щодо ситуації у сфері соціального забезпечення, підтримка місцевих
структур, які опікуються безпекою існування тих, хто опинився в скрутному
становищі, запобігання соціально-економічних потрясінь. Здійснення
соціального захисту – ключовий чинник динамічного, стабільного соціального
розвитку через підвищення рівня справедливості і безпеки.
Акцентовано, що соціальний розвиток і розвиток людини
взаємопов’язані. Тому інноваційність у соціальній політиці – це перш за все
інвестиції в людину з тим, щоб вона отримала принципово новий соціальний
статус. І її діяльність повинна бути виведена із полону непосильних податків і
залежності від корупції.
Одним із пріоритетів соціального розвитку має бути родина через яку
реалізується така функція соціуму як засвоєння і відтворення національних
традицій, культури в цілому. Мова йде і про її роль у вихованні громадянської
гідності і національної гордості. Важливо створити умови, які б оптимізували
відносини між сім’єю та державою і суспільством.
Потужний важіль прогресивного поступу суспільства – справедливий
перерозподіл доходів. Йдеться про диференційоване оподаткування різних
соціальних груп щодо одержання доходів. Тому пріоритет змін у контексті
соціального розвитку – формування дієвої податкової системи.
Ще один засіб у цьому напрямі – регулювання доходів шляхом
законодавчого визначення гарантованого мінімуму заробітної плати та верхньої
межі її номінального збільшення. Необхідна також індексація доходів від
зростання цін та інфляції. Акцентована потреба щодо використання різних
механізмів розвитку соціального комплексу: державна підтримка, спонсорство,
розширення можливостей самозабезпечення установ, благодійництво.
Визнано, що нині інтелектуальний ресурс виходить на перший план серед
інших видів ресурсів. Саме він приносить найбільший успіх і добробут народу.
Тому піднесення ролі освіти, науки, культури, про що вже йшлося, стає
найважливішою метою соціального розвитку. Пріоритетність розвитку

гуманітарної галузі вказує на те, що найпотужніший резерв трансформації
суспільства криється в людині, її знаннях, умінні, волі, бажанні.
Першочерговим тут має бути забезпечення з боку держави діяльності
особистостей, здатних створювати матеріальні і духовні цінності, соціальні
блага. Підготовка кадрів такого ґатунку (тільки вони можуть бути тією силою,
що виведе країну із нинішнього стану), організаційне забезпечення
трансформаційних заходів, підтримка їх широкою громадською думкою
стануть каталізатором суспільних перетворень відповідно до критеріїв
загальноцивілізаційного розвитку.
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EUROPEAN INTEGRATION TARGETS OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF SOCIAL POLICY
It is examined a number of issues and challenges, the need for which is due to
the association agreement between the European Union and Ukraine, which largely
determines the strategic priorities and goals of the Ukrainian State, including in the
field of foreign policy. It means economic integration, free trade zone, the
harmonization of regulatory framework regulatory framework legislation, the
implementation of institutional and political reforms, promoting the development of
civil society, to improve the life of citizens of Ukraine, forming a powerful intellectual
potential of the State as fundamental factors of sustainable social development,
strengthen domestic policy – the premise of improving the authority of Ukraine in the
international sphere. A precondition for the European integration process is the
Organization of Government policy to promote the development of civil society.
As the sphere of self-organization of citizens, it must be a partner of a State in solving
the social and other problems by implementation of public control over the
authorities, participation in the elaboration of effective solutions, providing social
services to citizens
Key words: European integration, institutional and political reforms, social
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РИЗИКИ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД ЕЛЕКТРОННОГО
УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ
Й ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
Проблематика пропонованої роботи видається актуальною в
теоретичному та прикладному аспектах як спроба комплексного аналізу
реалізації демократичних засад електронного урядування в Україні та Польщі
періоду внутрішньополітичної напруги та актуалізації зовнішніх загроз.
Реалізація поставленої мети й виконання завдань пропонованої роботи
зумовлюють необхідність у застосуванні комплексу світоглядно-філософських,
загальнонаукових
спеціально-політологічних
методів
на
засадах
міждисциплінарного підходу. У роботі розкриваються ризиковий потенціал
загроз демократичним засадам функціонування електронного урядування в
Україні та Польщі на сучасному етапі політичного розвитку. На переконання
автора, ризики нівелювання засад відкритості, прозорості, підзвітності
органів державної влади та місцевого самоврядування, набуття електронною
демократією імітаційного вектора розвитку в Україні та Польщі мають різну
внутрішньополітичну природу, але близький зовнішньополітичний контекст
викликів й загроз національній безпеці в ході продовження Російською
Федерацією реалізації стратегії гібридної війни. У цьому зв’язку цілком
очевидним є прагнення провладних політичних середовищ надати нового вияву
інструментам електронного урядування як додатковому ресурсу політичної
влади.
Ключові слова: електронне урядування, електронна демократія, ризики,
Україна, Польща.
Постановка проблеми. Пропонована тематика розглядається як
актуальна в науково-теоретичному та прикладному аспектах. Ефективність
реагування на ризиковий потенціал демократичним засадам функціонування
електронного урядування в сучасних внутрішньо- та зовнішньополітичних
реаліях України та Польщі значним чином залежить від вибору відповідного
теоретико-методологічного інструментарію. Зміни ціннісно-ідеологічної основи
вектора політичного розвитку після перемоги на президентських і
парламентських виборах правоконсервативної партії «Право і Справедливість»
(ПіС) та процеси кристалізації правлячої політичної верхівки України із
середовищ Президента П. Порошенка та «Народного фронту» А. Яценюка –
А. Авакова – О. Турчинова на основі балансу латентних політико-бізнесових
інтересів і фактичної монополізації впливу на сектор оборони, безпеки та

правопорядку не можуть не викликати прикладного інтересу крізь призму
дотримання демократичних засад функціонування електронного урядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових публікацій з
окреслено проблематики дозволяє виділити комплексні праці теоретикоконцептуального характеру А. Митко [14], В. Карачай [7], О. Кудрявцева [9],
І. Куспляк [10; 11], І. Цурканової [16] й роботи вузькоспеціальної проблематики
В. Гулая [3; 4], В. Коновал [8] та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Позитивно оцінюючи здобутки вітчизняних дослідників у розкритті
інституційно-процедурних засад становлення функціонування системи
електронного урядування в Україні та Польщі поч. 2000-х рр. варто вказати на
сучасний політико-комунікативний і політико-культурний контекст розвитку
базових засад електронного урядування в двох країнах.
Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є політологічна
характеристика ризиків для демократичних засад електронного урядування в
Україні та Польщі на сучасному етапі в контексті внутрішньополітичних
викликів й загроз національній безпеці
Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед, має
визначитися, що якщо електронний уряд стосується організаційних відносин,
що включають політичну координацію, впровадження політичних рішень і
надання публічних послуг, то електронне урядування характеризує відносини
між громадянами, урядовими структурами, громадською думкою і обраними
офіційними особами. Якщо в центрі концепції електронного уряду лежать
поняття відкритість інформації та надання публічних послуг он-лайн, то нове
розуміння включає в себе такі концепти як співробітництво, участь,
координація. Електронне урядування змінює способи, які уряд використовує,
маючи справу з громадськістю, а також одночасно це висуває нові вимоги до
форм участі з боку громадян. Це породжує певну довіру до того, що електронне
урядування, ймовірно, призведе до деяких форм електронної демократії. Таким
чином, основними складовими електронного урядування є демократичний
процес, відкритий уряд і прозорий механізм прийняття рішень [11, с.11].
Разом із тим електронне урядування тісно пов’язано з таким явищем як
електронна демократія, що віддзеркалює можливість кожного брати участь у
формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади,
використовуючи при цьому інформаційні технології для двостороннього
інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та громадянами [8].
Аналіз досвіду запровадження інструментів інформаційної демократїі в
Україні показує, що завдяки застосуванню Інтернет-технологій з’являються
нові можливості участі в політичному процесі, зокрема рівня їх інформованості
щодо актуальних політичних проблем, діяльності державної влади та місцевого
самоврядування [14, с. 340].
Суть електронної демократії зводиться до використання інформаційних
технологій з метою посилення демократичних процесів в умовах існування
представницької демократії. Мета електронної демократії полягає у створенні
фундаменту для участі громадськості у прийнятті державних рішень,

здійснення впливу на творення державної політики, посилення прозорості та
підзвітності органів влади громадянам. Електронна демократія – це і електронні
вибори як елемент представницької демократії. Тобто, електронне урядування
не може існувати без електронної демократії, і навпаки. Умовою для цих явищ є
існування демократичного суспільства та правової держави [8].
А. Митко переконливо доводить, що принцип інформаційної відкритості
та транспарентність суспільства забезпечують механізм народовладдя і
функціонування демократії, ефективність і законність влади, гарантує захист
індивіда від державного свавілля. Поняття «інформаційна відкритість» охоплює
загальний режим циркуляції потоків інформації в суспільстві і, водночас,
особливу характеристику діяльності управлінських органів, коли велика
частина, створюваної і використовуваної цими органами інформації
знаходиться у вільному для громадськості доступі [14, с. 340].
Як показує практика українських реалій, концепція електронного
урядування може і повинна органічно доповнюватися іншими новаціями у
сфері теорії держави, зокрема, концепцією гарного управління, або суспільного
управління. Реалізація державної політики у сфері електронного урядування
має базуватися на використанні світового досвіду, в той же час критичним для
успішної реалізації намічених цілей з врахування національних, економічних та
географічних особливостей української держави та суспільства [9, с.10].
Вища політична влада України пропагує з використанням тих же самих
ІКТ помітні зрушення в сфері електронного урядування, зокрема:
впровадження в 2015 р. мобільного зв’язку 3G (11 млрд. грн надходження до
бюджету в результаті проведення прозорого конкурсу) запущено портал
відкритих даних; Портал електронних петицій до Президента; ряд електронних
послуг у сфері будівництва, земельній сфері, доступ до державних реєстрів
Мінюсту та електронний апостиль [12].
Автор розвиває раніше висловлене в попередній публікації [5]
зауваження, що цілком очевидною є недостатня інформаційна підтримка
прийняття й виконання більшості управлінських рішень, що, серед іншого, є
наслідком фрагментарного підходу до реформування інституційнопроцедурних засад функціонування органів влади та управління в Україні
загалом і відсутністю системного підходу до модернізації органів місцевого
самоврядування особливо. Досягнути цього неможливо, як слушно зауважує І.
Цурканова, без проведення якісної децентралізації, яка має сприяти оптимізації
діяльності органів виконавчої влади, які сприятимуть демократизації
української держави, але тільки у випадку творення ефективної системи
громадського контролю [16, с. 9].
Порівняно з розвиненими країнами ЄС Польща має деяке відставання у
впровадженні технологій е-урядування, але в країні уже сформовано
електронний уряд та забезпечено широке використання його можливостей [10].
Програма розвитку інформаційного суспільства в Польщі була прийнята
в 2001 р., а у 2004 р. урядом було прийнято нову стратегію, де одним з
пріоритетних напрямків було визначено створення інтегрованої платформи
електронних державних послуг. Основними цілями стратегії визначено:

забезпечення доступу до Інтернет для всіх громадян та бізнесових організацій,
основними критеріями якого є швидкість, безпечність і низька ціна; розвиток
послуг в електронному вигляді; підвищення комп’ютерної грамотності
[6, с. 85].
На початку здобуття незалежності Україна та Польща знаходилися
приблизно на однаковому рівні державного розвитку. Нині сфера
інформатизації органів державної влади та е-урядування в Польщі є значно
розвиненішою та може служити вдалим прикладом для наслідування [13].
Досвід змін врядування у Польщі в процесі приєднання до Європейського
Союзу має важливе значення для України, оскільки показує необхідність
реорганізації системи державного управління на місцевому рівні [2].
Звертаючись до узагальнень висловлених О. Кудрявцевим, що потенціал
електронного урядування розкривається за необхідних умов (високий рівень
інформаційної культури населення; обов’язкова довіра громадян до публічних
сервісів та електронних форм взагалі, авторитетність установ та організацій, що
покликані забезпечувати захист інформації; обов’язкове розуміння усіма
суб’єктами політичних трансформацій сутності терміна «громадянин»
у контексті електронної форми демократії участі; сприятлива політична
ситуація, наявність у суспільстві консенсусу з приводу найбільш оптимальних
форм політичного устрою; реальні показники ефективності нової системи,
особливо у порівнянні зі старою, очевидна усім економія: грошей, часу та
людських ресурсів; наявність прозорого плану розвитку на майбутнє та ролі у
ньому електронного урядування як ядра стабільності політичного курсу,
ефективності політичної системи [9, с. 13–14]), змушені визнати, що вони або
відсутні, або знаходяться на неприйнятно низькому рівні, що не може
актуалізувати ризиків національної безпеки немілітарного характеру
внутрішньо- та зовнішньополітичної природи.
Одночасно, за словами В. Гулая, ступінь й характер деструктивного
впливу окремих подій, явищ й процесів у внутрішньо- та зовнішньополітичній
сфері, економіці, соціальній галузі, інформаційній діяльності, боротьбі з
організованою злочинністю й корупцією не тільки зумовлені відповідною
неприхованою інтервенцією країни-агресора, але й мають внутрішньо
українську природу, виходячи із реалізації латентних інтересів чільних
індивідуальних й групових репрезентантів постмайданного правлячого
політичного класу України як домінуючого вектора суспільно-політичної,
інформаційної й соціально-економічної діяльності державних інституцій.
З огляду на це, перспективним напрямом досліджень може стати вивчення на
оновленій методологічній базі внутрішньої природи немілітарних загроз
національній безпеці України на сучасному етапі.
Безпека необхідна особистості, суспільству і державі з тієї причини, що
вони перебувають у постійному русі, змінюються і розвиваються, долаючи
суперечності і небезпеки у практичній діяльності, причому в умовах
невизначеності та ризику, реальних зовнішніх і внутрішніх загроз [1, с. 9].
Сукупність чинників, що становлять виклик, небезпеку або загрозу
безпеці держави, можна класифікувати як чинники ризику. При цьому за

ступенем ризику завдання збитку найменший ризик становлять виклики;
середній ризик – небезпека; значний ризик виходить від загроз інтересам
безпеки держави [15, с. 28–29].
За словами В. Карачай, виникає загроза того, що в Україні електронне
врядування може стати засобом більш жорсткого контролю з боку держави над
громадянами, а не інструментом демократизації суспільства. Відтак, процесу
провадження електронного врядування в Україні має відбуватися паралельно із
розвитком інститутів суспільного контролю, формуванням правових рамок для
громадських ініціатив і створенням можливостей для широкої суспільної
дискусії й громадського контролю над бюрократією [7, с. 11].
У цьому зв’язку можемо погодитися із зауваженнями В. Гулая, що
дієвим інструментом мінімізації ризиків імітації впровадження інструментів
Е-демократії на локальному рівні мала б стати системна діяльність, яка
забезпечувала б активну участь громадян у визначенні меж об’єднаних
територіальних громад, обранні відповідних органів управління та громадський
контроль за діяльністю новоутворених громад, що, серед іншого, мінімізувало б
ступінь конфліктності процесу визначення об’єднаних територіальних громад,
коли нерідко громадська думка місцевих мешканців ігнорується чиновниками
районних та обласних державних адміністрацій й депутатами відповідних рад
при формуванні перспективних планів утворення вказаних громад [4].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, на
основі проведеного дослідження можна сформулювати попередні висновки
щодо потенційних загроз демократичним основам електронного врядування в
Україні та Польщі. Хоча ризики нівелювання засад відкритості, прозорості,
підзвітності органів державної влади та місцевого самоврядування, набуття
електронною демократією імітаційного вектора розвитку в Україні та Польщі
мають різну внутрішньополітичну природу, але близький зовнішньополітичний
контекст викликів й загроз національній безпеці в ході продовження
Російською Федерацією реалізації стратегії гібридної війни. У цьому зв’язку
цілком очевидним є прагнення окремих політичних середовищ як України, так
й Польщі надати нового виміру інструментам електронного урядування як
додаткового ресурсу політичної влади. Перспективним напрямом наукових
студій може стати вивчення дотримання демократичних засад еклектронного
урядування на локальному рівні міжінституційної політико-комукативної
взаємодії в Україні та Польщі.
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PRESENT STAGE RISKS OF THE E-GOVERNMENT DEMOCRATIC
PRINCIPLES IN UKRAINE AND POLAND.
INTERNAL POLITICAL CHALLENGES
AND NATIONAL SECURITY THREAS CONTEXT
The issue of this work is actual both in theoretical and practical aspects as an
attempt of the complex analysis of E-Government realization democratic principles in
Ukraine and Poland during the internal political strain and outer threat
actualization. The article’s aim realization and solving of the tasks of this work
provides the necessity of using ideologically-philosophical, general scientific, and
special political methods on the principles of the cross-disciplinary approaches.
The article reveals the threat risk potential to democratic principles of the EGovernment functioning in Ukraine and Poland. In the authors opinion the risks of
leveling the principles of openness, transparency, governmental and local bodies
accountability, acquisition of E-Democracy, development simulation vector in
Ukraine and Poland have different internal political nature, being almost similar to
outer political context of the national security challenges and threats in the
continuous hybrid war strategy realized by the Russian Federation. In this regard the
desire of pro-governmental political authorities to give a new expression to the EGovernment tools as an additional resource of political power is completely obvious.
Key words: E-Government, E-Democracy, risks, Ukraine, Poland.
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ЗАСАД МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Робота присвячена аналізу ціннісних засад глобалізації, а саме:
толерантності як необхідної умови прогресивного поступу людства
у ХХІ столітті. Розмежовано поняття толерантності з поняттями
терпимості. Показано труднощі в реалізації абсолютної толерантності, яка
не передбачає взагалі жодних стандартів, адже частиною політичної
системи визнається будь-яке культурне співтовариство або традиція.
Показано необхідність подолання психологічних стереотипів, які заважають
толерантному ставленню до іншого. Обґрунтовано потребу взаємодії
колективного і особистісного аспектів формування соціокультурного
контексту толерантності у міжнародних відносинах.
Явище глобалізації все більш інтенсивно демонструє себе в усіх галузях
суспільного життя – від економіки до політики, від освіти до культури.
Особливо це помітно у сфері сучасних міжнародних відносин як
інтерсуб’єктивному феномені, який особливо чутливий до інтеграційних та
уніфікаційних тредів. Те, що раніше здавалося дуже далеким, тепер існує у
модусі «близького». А те, що було близьким, раптом віддаляється від нас і
стає доступним з будь-якої точки світу. Однак поряд з явищем інтеграції
останнім часом усе більш помітними є дезінтеграційні тенденції, наприклад,
регіоналізація та локалізація. Питання глобалізації та антиглобалізації
розгортається на фоні неймовірного технічного прогресу, інформаційної
революції, демографічних змін росту населення, а також екологічної кризи.
У такій ситуації не просто зрозуміти, як саме має розгортатися глобалізація,
які сили та інтереси стоять за її переможною ходою. Осмислення векторів
консолідації чи розрізнення пролягає через концептуалізацію її ціннісних засад,
що могли б втамувати агресивність людства і стати основою умиротворення
конфліктів, що характерні для сучасності, адже «атрибути глобалізації
просочуються в усі сфери людського виробництва та культури, що утворює
систему не лише зовнішніх, але й імпліцитних, «галузевих» уніфікаційних
наслідків та тенденцій» [9, с. 366]. Вочевидь, не є винятком сфера
міжнародних відносин. Тому вагомим кроком виокремлення концептуальних
основ проблематичної сфери глобалізації, в рамках яких спеціалісти з
міжнародних відносин змогли б проаналізувати історичний досвід, виявити
«дух епохи» сучасності та здійснити антиципацію майбутнього. Така візія має
передувати практичним крокам у сфері міжнародних відносин, адже лише
осмислений рух веде до прогресу.
Ключові слова: толерантність, терпимість, глобалізація, цінності,
міжнародні відносини.

Постановка проблематики. Однією із ціннісних засад глобалізації є,
безумовно, толерантність. Проблемою толерантності в контексті процесів
глобалізації окремо майже ніхто не займався, але ця тема як окремий аспект
проблеми цікавила багатьох учених. Починаючи з 80-х рр. ХХ ст. у західному
дискурсі згадана тема привернула до себе увагу дослідників із різних країн
світу. Чимало поглядів є ціннісно нейтральними (зокрема, Е. Гіденс [5] та
С. Леш [7]). Інші вчені помірковано критикують глобалізацію і її вплив
(зокрема, У. Бек [3], та З. Бауман [2]). Існує і табір радикальних критиків
глобалізації (зокрема, К. Агітон [1] та І. Валлерстайн [4]). Така палітра
поглядів, позицій, аргументів доводить, що глобалізація є не простим для
аналізу феноменом, що потребує комплексного підходу.
Метою роботи є аналіз толерантності як ціннісної основи міжнародних
відносин в умовах глобалізації. Поняття толерантності є концептуальною
основою процесів світової інтеграції, які прийнято називати глобалізацією. Але
залишається багато питань щодо імплементувавання цієї настанови у практику
міжнародних відносин. Звертаючись до Декларації принципів терпимості, що
була підписана у 1995 р. членами ЮНЕСКО, знаходимо таке її визначення:
«повага, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, наших форм самовираження та шляхів проявів людської
індивідуальності» [6]. Виходячи з такого формулювання, поняття
міжкультурної толерантності у нашому розумінні формулюється як складне
ментальне утворення, що відображає установку на активну співпрацю з
представниками інших етносів. Міжетнічна толерантність може тлумачитися як
властивість
етнічної
спільноти
чи
її
окремого
представника,
що характеризується готовністю визнати та прийняти легітимність культури,
традицій, цінностей, поведінкових і комунікативних моделей, стилів життя
інших народностей. Вона проявляється у витримці та самовладанні, здатності
людини протягом значного періоду витримувати вплив іншої культури без
зниження адаптивних можливостей.
М. Уолцер слушно зазначає, що «толерантність – це суттєва риса
суверенітету і важлива причина, щоб його бажати» [10, с. 33]. Толерантність є
концептуальною основою інтеграції етнічних груп у межах однієї держави.
Для нашого дослідження плідним є підхід М. Уолцера, який обґрунтовує кілька
«режимів толерантності» відповідно до суспільно-державного устрою
[10, c. 49–50]:
- толерантність у багатонаціональній імперії;
- толерантність у демократичній консоціації (наприклад, Швейцарія);
- толерантність у національній державі;
- толерантність у суспільствах іммігрантів.
Однак, при визначенні толерантності важливо уникати ототожнення
цього поняття з поняттями терпимості. У іншому випадку така помилка
призводить до надання першій ознак пасивності. Терпимість може виявитися у
різних критичних ситуаціях та у випадках складного міжособистісного вибору
супроводжується стресовими ситуаціями, напругою, проявами фрустрації.
Очевидно, що така позиція врешті-решт ризикує призвести до «вибуху»

та міжетнічних конфліктів різних форм і масштабів. Сприйняття толерантності
як терпимості містить у собі значний конфліктогенний потенціал також тому,
що терпіння часто стає причиною відсутності супротиву т. зв. «соціальному
злу», що може призвести до виникнення різноманітних системних проблем.
Різні формати толерантності можуть стати причиною різних наслідків,
сприяти налагодженню міжетнічних відносин, консолідувати суспільство, з
одного боку, та навпаки, стимулювати розвиток конфліктів і міжетнічної
напруги, з іншого. Важливим є не лише формат толерантності, який прийнятий
у суспільстві, але й наявність або відсутність різних форматів толерантності
відносно різних етнічних груп.
Погоджуємося з точкою зору Л. Скворцова, згідно з якою толерантність
не може залишатися вічним ідеальним станом людства, що «зростає на
прекрасному ґрунті загального розуму чи моральної шляхетності». Дослідник
зазначає, що «нам не відомий такий соціальний стан, за якого вся маса
індивідів, чи принаймні більшість, змагаються у прагненні слідувати спільним
інтересам, проявити більший розмах власної душі, готовність до саможертви
заради спільного блага та згоди [8]. Розглядаючи різні типи толерантності в
сучасному світі, Л. Скворцов вважає, що толерантність об’єктивно пов’язана з
проголошенням права всіх народів на виживання. На його думку, вільне
духовне зростання як окремої особистості, так і етносу в цілому можливе лише
в умовах нової рівноваги. Тому більш правомірно розглядати універсальність
принципів толерантності, а визначення критеріїв оптимальності реалізації прав
етносів та людини. Такий підхід, згідно з концепцією дослідника, відповідає
прагненню уникнення катастрофічного протистояння в боротьбі за ресурси.
У будь-якому випадку, глобалізований соціум не може бути стабільним і
не може довго існувати, не розвиваючи почуття приналежності у його членів.
Почуття приналежності не може бути етнічним і не може ґрунтуватися на
загальних характеристиках, оскільки глобалізований соціум надзвичайно
різноманітний. Відчуття того, що ти є громадянином тієї чи іншої країни, але
все одно знаходишся далеко від неї, важко зрозуміти і пояснити, але воно буває
настільки сильним, що може завдати серйозної шкоди якості громадянства і
почуттю відданості спільноті. Коли представники домінуючої культури
ставляться до меншин з неповагою та дискримінацією, меншини свідомо чи
несвідомо звикають до негативної самооцінки та браку самоповаги.
Таким чином, можна зробити проміжні висновки, що 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
соціального орієнтиру 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 конкретної країни, її народів і
різних соціальних груп. При осмисленні толерантності в культурній динаміці,
варто обґрунтувати спільні культурні смисли соціальної діяльності. Тільки так

інтенсифікація міжнародних відносин, якої не уникнути в глобалізованому
світі, буде відбуватися паралельно з процесами культурного зближення на
основі взаємної поваги до цінностей іншого.
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REINTERPRETATION OF THE INTERNATIONAL RELATIONS
ROLE IN TERMS OF THE GLOBALIZATION PROCESS
The article deals with the role of globalization, especially the tolerance as
inalienable terms of the human progress in XXI c. The conceptions of tolerance and
sufferance were differentiated. Difficulties in absolute tolerance realization were

show. The article reveals difficulties in implementation of absolute tolerance, which
does not provide any standards, because any cultural community or tradition is
recognized as a part of political system. The necessity stereotypes, impending the
tolerance attitude to others, were pointed out. The need of interaction between joint
and individual aspects of the forming of social and cultural tolerance context in terms
of international relations were established.
The process of globalization is displayed in all spheres of social life, form
economics to policy, form education to culture. This is especially noticeable in the
field of international relations as intersubjective phenomenon, which is extremely
sensitive to integral and unification trends. Something, previously seemed unknown,
becomes rather urgent today. Recently the process of integration crosses with the
desintegration trends, i.e. regionalization and localization. The processes of
globalization and antiglobalization develop in terms of technical progress,
informational revolution, demographic increase and environmental crisis. In such
situation, it is difficult to understand how the globalization should be developed,
and which powers and interests are on the background of its success. The
consolidation interpreting regards the role of conceptualization, which has to treat
with the human aggressiveness and solve today’s conflicts, because «globalization
attributes transpire into all spheres of human production and culture, creating the
system of both external and internal unification issues and trends» [9, p. 366].
Obviously, the sphere of international relations cannot be an exception. Therefore,
the important step is the separation of conceptual principles of problematic sphere of
globalization, in terms of which the international relations specialists could analyze
the historical experience, reveal «the spirit of the epoch» of modernity and implement
the anticipation of the future. Such vision should precede practical steps in the
international relations sphere, because only the meaningful movement leads to the
progress.
Key words: tolerance, sufferance, globalization, values, international
relations.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ В ПОСТМОДЕРНОМУ СВІТІ
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Доповідь присвячена дослідженню впливу суспільно-політичних цінностей
на становлення та розвиток зовнішньої політики України. На основі
теоретичних досліджень та емпіричних даних авторка аналізує зростаюче
значення нематеріальних цінностей та закономірний характер змін
традиційних зовнішньополітичних орієнтирів України впродовж періоду
незалежності. Сучасні теорії цінностей за допомогою емпіричних методів
психології, соціології та економіки намагаються пояснити природу цінностей,

їхню ієрархію, зрозуміти чому і за яких умов людина дотримується певних
переконань та ідентифікує себе з тією чи іншою групою. Формування
проактивної зовнішньополітичної позиції України з елементами стратегічного
бачення є на сучасному етапі однією з визначальних складових успішного
реформування держави. Європейський вибір українців передбачає не тільки
прагматичні, суто матеріальні цінності, а й ліберальні цінності свободи й
плюралізму думок, почуття власної гідності та патріотизму. Попередній
досвід українського державотворення не раз доводив, що саме відсутність
чітких зовнішньополітичних орієнтирів ставала причиною аномії суспільства,
розпаду системи цінностей.
Ключові слова: суспільно-політичні цінності, постмодерні зміни, ієрархія
цінностей, зовнішньополітичні пріоритети, зовнішня політика України.
Інтенсивні зміни, що відбуваються в епоху Постмодерну, на
загальносвітовому рівні призводять до трансформації функцій держави в
класичному їх розумінні та підносять проблему збереження єдиного центру,
здатного в умовах нестабільності й повсюдних конфліктів, інформаційних воєн,
втрати довіри до міжнародних організацій забезпечити керованість суспільства
та консолідувати його як на інституціональному рівні, так і на рівні суспільних
цінностей.
Нові виклики, які стоять перед сучасними державами, в українських
реаліях характеризуються: по-перше, нашаруванням власних традиційних
(архетипних) і модерних, пострадянських (постколоніальних) і постмодерних
трендів; по-друге, перетвореннями як на рівні зовнішніх державноуправлінських форм, так і на рівні світоглядних принципів, соціальноповедінкових норм, ціннісних орієнтацій суспільства; по-третє, ціннісними й
структурно-інституційними змінами, які не є однонапрямленими, а бінарними
за своєю природою, та можуть сприяти як розвитку демократії, так і посиленню
авторитаризму, зменшенню рівня громадсько-політичної активності; почетверте, кризою принципів ведення міжнародної політики й збереження
безпеки, центральними серед яких були закріплені у Заключному акті НБСЄ
1975 р. «матеріальні» за своєю природою принципи територіальної цілісності
держав та непорушності їх кордонів [1, с. 96–97].
Сучасні теорії цінностей за допомогою емпіричних методів психології,
соціології та економіки намагаються пояснити природу цінностей, їхню
ієрархію, зрозуміти чому і за яких умов людина дотримується певних
переконань і приймає певні суспільні та політичні цінності. У знаковій для
подальших досліджень цінностей книзі «Тиха революція: зміни цінностей та
політичних стилів серед громадськості» (1977) американський соціолог
Рональд Інглхарт наголосив на двох суттєвих аспектах «тихої революції», яка
відбулася у 50–70-их рр. ХХ ст. у країнах зі сталою та тривалою демократією:
по-перше, у переході від матеріальних до постматеріальних цінностей, по-друге,
у «зсуві» традиційних цінностей безпеки до самовираження, громадської
активної та участі у прийнятті важливих політичних рішень [5, с. 4].

На етапі реформування державної системи України й загострення
питання відповідності зовнішньої політики теперішнім очікуванням як
українського суспільства загалом, так і молоді зокрема, важливо дослідити ті
процеси, що відбуваються у сфері переоцінки «старих» цінностей та
формування «нових» ціннісно-смислових орієнтирів. Події останніх трьох років
в Україні вплинули на формування цінностей громадсько-політичної активності
саме серед молодого покоління українців. Дані соціологічного моніторингу
Інституту соціології НАН України за 2009–2014 рр. свідчить про зростання
серед молоді віком 18–35 років таких ціннісних пріоритетів як державна
незалежність і демократичність України, участь у політичному житті та ін.
Серед чотирьох груп ціннісних пріоритетів (безпека, самореалізація,
соціальний комфорт, демократія) за результатами соціологічного моніторингу
Інституту соціології НАН України впродовж зазначеного періоду суттєві
позитивні зміни відбулися саме в групі громадсько-політичних цінностей, тоді
як динаміка групи пріоритетних з онтогенетичної точки зору цінностей
«Безпека» показує тенденцію до зниження [4, с.10].
Упродовж 2016 р. Інститут світової політики реалізовував проект «Аудит
зовнішньої політики України», в рамках якого досліджуються взаємні інтереси
низки стратегічно важливих та ключових для України держав [3]. Проект також
дозволив провести моніторинг зовнішньополітичних настроїв населення.
Респондентам було поставлено два ключові питання [2], а саме: 1) якими мають
бути головні пріоритети у зовнішній політиці України? 2) зовнішня політика
якої країни (станом на сьогодні) має стати прикладом для України?
Відповідаючи на перше з них, як першочерговий пріоритет зовнішньої політики
респонденти визначили пошук нових ринків для українських виробників, що на
фоні соціально-економічної кризи свідчить про досить прагматичний підхід
українців. Другий пріоритет – інтеграція до ЄС, третій – членство в НАТО,
четвертий – посилення співпраці з сусідами України задля протидії російській
агресії. Одначе оголошення війни з РФ підтримали лише 2,2 % українців, тоді
як закріплення за Україною нейтралітету схвалили 25 % опитаних, а
повернення до багатовекторної політики – 21,5 % опитаних. Відповідаючи на
друге питання, тільки 1,8 % респондентів визнали, що ніколи не замислювалися
над подібними питаннями. Опитані висловилися за те, щоб українська зовнішня
політика брала за приклад зовнішню політику, по-перше, Швейцарії, а далі
Польщі і Німеччини, США та Білорусі. Лише 3 % українців вважають, що
Україні варто рівнятися на зовнішню політику Росії [2].
Дослідження оцінки індексу національної дистанційованості, що визначає
рівень близькості стосунків одного народу з іншим, й очікувань українців щодо
зовнішньої політики України свідчить, з одного боку, про тенденції росту
загальнонаціональної ідентичності та дистанціювання українців від народів
колишніх республік СРСР; а з іншого, – про зростання серед більшості
населення проєвропейських настроїв, курсу на побудову прагматичної
(головним чином економічної) співпраці з країнами ЄС. Отже, врахування
домінуючих серед населення ціннісних пріоритетів має стати вагомим
фактором вироблення зовнішньої політики України. Адже революційні події

2013–2014 рр. довели, що приймати важливі політичні рішення всупереч
зовнішньополітичним настроям людей в українських реаліях є неможливим.
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SOCIAL AND POLITICAL VALUES IN POSTMODERN WORLD AND
THEIR INFLUENCE ON FOREIGN POLICY OF UKRAINE
The article reveals the influence of social and political values on the formation
and development of foreign policy in Ukraine. On the basis of theoretical background
and empirical observation, the author has analyzed the increasing role of intangible
values and characteristic changes of traditional foreign policy priorities during the
period of Ukraine's independence. Modern value theories, when using empirical
methods from psychology, sociology and economics, try to explain the nature of
values and their hierarchy, to understand the reasons and conditions why a person is
holding certain beliefs and identifying himself / herself with a particular group. The
formation of proactive foreign policy positions of Ukraine on the basis of strategic
vision is at present one of the key components of successful state reforms. The
Ukrainians’ European choice involves not only pragmatic, purely material values,
but values of democracy, freedom and pluralism, dignity and patriotism. The
previous experience of the Ukrainian State formation has repeatedly proved that the
lack of foreign policy orientation caused the social anomie, the collapse of values.
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УКРАЇНА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ З РОСІЙСЬКОЮ
ФЕДЕРАЦІЄЮ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Розкрито характер інформаційної безпеки як важливої складової
національної безпеки України. З’ясовано інформаційну складову в умовах
гібридної війни України з Російською Федерацією. Проаналізовано новітні
дослідження осмислення гібридної війни як війни цінностей, війни наративів,
війни за громадську думку та емоції, де інформація використовується як зброя.
Осмислено протидію європейської спільноти проти розгортання
інформаційної агресії з боку Росії Проаналізовано кроки України з перебудови
своєї інформаційної політики на створення національного медіа простору,
захищеність національних інтересів у кіберпросторі, зокрема в районі
проведення АТО.
Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, гібридна
війна, кібернетична безпека, інформаційна агресія, сучасні виклики
кібербезпеки.
Інформаційна безпека як система захисту національних інтересів в
інформаційній сфері є важливою складовою національної безпеки України.
Усвідомлення особливого значення інформаційного складника гібридної війни
з РФ відбувається в Україні у складних умовах понад дворічного воєнного
протистояння, що є війною цінностей, війною наративів, війною за громадську
думку та емоції, війною, яка використовує інформацію як зброю.
Здійснюючи насильницьку й ненасильницьку діяльність на території
України, РФ провокує внутрішні заворушення та політичну дестабілізацію,
зокрема заохочуючи радикальні деструктивні елементи усередині нашої
держави. Зокрема, як доводять незалежні журналістські розслідування,
намагання організувати через соцмережі так званий Майдан-3 координується
бойовиками злочинних угруповань ДНР із території РФ. Така діяльність не
лише не припиняється, а й стає дедалі системнішою та глибинною. Європейські
експерти зазначають, що наприкінці квітня – на початку травня 2016 р. обсяг й
агресивність спрямованої на Україну дезінформації значно зросли [1; 3].
Розгортання інформаційної агресії з боку Росії спонукало європейську
спільноту до вироблення спільних механізмів протидії. На початку квітня
2016 р. Єврокомісія ухвалила та передала на розгляд Європейському
Парламенту та Європейській Раді «Спільні принципи протидії гібридним
загрозам – відповідь Європейського Союзу» [8]. Автори Спільних принципів
ЄС сподіваються використати синергетичний ефект від застосування всіх
придатних інструментів і сприяння тісній кооперації між усіма важливими
акторами. До щонайшвидшого застосування Спільних принципів ЄС закликає

Проект резолюції Європарламенту «Стратегічні комунікації ЄС як протидія
пропаганді проти третіх сторін» [9]. Прийняття цієї резолюції означатиме
офіційне визнання Європарламентом ведення Росією інформаційної війни
проти Європи. Саме в цих умовах Україна змушена перебудовувати всю свою
інформаційну політику, якій досі бракує практичності та чіткості в розумінні
цілей і завдань. Такими цілями є розбудова державності та спрямування
внутрішніх потенцій України на власну аудиторію, закарбування у свідомості
українських громадян власних, європейських за суттю, цінностей, створення
середовища розуміння й підтримки, яке послуговується цими цінностями,
формування спільноти, яка має державницьке мислення, подолання її
слабкостей, формування відповідної громадської думки, відмінної від
примітивізованого поділу на «свій-чужий» тощо.
Без якісної зміни у функціонуванні органів влади, зокрема у спосіб
оновлення нормативно-правової бази та практичної реалізації законодавчих
актів, виконати ці завдання неможливо. Як рамковий документ в Україні було
прийнято нову Стратегію національної безпеки України [7], започатковано
Партнерство у сфері стратегічних комунікацій між РНБО України та
Міжнародним секретаріатом НАТО [5], ухвалено Стратегію кібербезпеки
України [6]. Оновлена державна інформаційна та комунікативна політика має
бути спрямована на створення відкритого та відповідального національного
медіапростору, захищеність національних інтересів у кіберпросторі, а також
розбудову комплексної системи стратегічних комунікацій, що дозволить
скоординувати роботу державних і недержавних суб’єктів в інтересах
інформаційної безпеки держави [4, c. 210–255]. У Стратегії національної
безпеки України 2015 р. вперше сформульовано загрози кібербезпеці та безпеці
інформаційних ресурсів, а також визначено пріоритети забезпечення
кібербезпеки, до яких належить розвиток інформаційної інфраструктури
держави, розвиток мережі реагування на комп’ютерні надзвичайні події
(CERT), розвиток спроможностей правоохоронних органів щодо розслідування
кіберзлочинів, забезпечення захищеності об’єктів критичної інфраструктури,
державних інформаційних ресурсів від кібератак, створення системи підготовки
кадрів у сфері кібербезпеки для потреб органів сектору безпеки і оборони,
розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки,
інтенсифікація співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового фонду
НАТО для посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки. У 2016 р.
було прийнято Стратегію кібербезпеки України, спрямовану на реалізацію до
2020 р. положень Стратегії національної безпеки України. Цей документ
визначає уточнені загрози кібербезпеці, вказує пріоритетні напрями
забезпечення кібербезпеки. Стратегія закладає основу формування
Національної системи кібербезпеки, визначає її основні суб’єкти. Крім того, в
2015 р. було розпочато формування Департаменту кіберполіції Національної
поліції України. Хоча формування Департаменту ще триває, у їхній діяльності
вже є певні здобутки. Зокрема, в 2016 р. було виявлено та знешкоджено
ботмережу Mumblehard, керовану з території Російської Федерації, що
займалася розсиланням спаму.

Складною, проте з тенденцією до позитиву, зберігається ситуація в
кібербезпековій сфері в районі проведення АТО. На думку експертів, критична
кіберуразливість (у широкому сенсі) українських військ багато в чому була
подолана, і нині Україна готова не лише до реактивної, а й до проактивної
діяльності. У цьому величезну роль відіграли волонтерські групи та організації
громадянського суспільства, які роблять надзвичайно багато щодо забезпечення
кібербезпеки України. Завдяки їх зусиллям Україна та світ дізнається дедалі
більше фактів про те, як побудовані «ДНР» та «ЛНР», а також про те, хто і як
управляє цими утвореннями.
Таким чином, 2015–2016 рр. стали важливими для України щодо захисту
її інтересів у кіберпросторі. Водночас формування адекватного сучасним
викликам і загрозам бачення власної політики є лише першим етапом процесу
захисту кіберпростору України. Найближчий рік стане періодом інтенсивної
роботи з практичної реалізації ухвалених стратегічних документів. Поміж
найбільш актуальних кроків на цю перспективу є такі: розроблення переліку
об’єктів критичної інфраструктури та формування на базі консенсусу з бізнессектором чітких і зрозумілих правил захисту таких об’єктів; не просто
готовність співпрацювати з громадянським суспільством з питань розвитку
кібербезпеки, а інституалізація такого співробітництва; посилена увага до
питань кібербезпеки у Збройних Силах. Це один із пріоритетів розвитку
сектору безпеки і оборони, який має бути повноцінно забезпечений як на рівні
оперативно-тактичному, так і на загальнодержавному; подальше посилення
спроможностей сектору безпеки і оборони забезпечувати всеохоплюючу
кібербезпеку держави, що виражається у стимулюванні підготовки професійних
кадрів, нарощування матеріальної зацікавленості для фахівців із кібербезпеки в
роботі на державні структури, оптимізація організаційної моделі управління
сектором кібербезпеки. Важливо, щоб прийняті стратегічні документи не
залишилися виключно «декларацією про наміри», що ставить на порядок
денний запровадження ефективних механізмів моніторингу реалізації цілей і
завдань стратегій, а також забезпечення необхідного фінансування сектору
кібербезпеки держави [2, с. 223].
Отже, забезпечення кібернетичної безпеки як важливої складової
інформаційної безпеки держави в умовах гібридної війни з РФ є як складним і
важливим завданням не тільки для України, а і для країн Європейського Союзу.
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In the article the character of the informational security was shown as the
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in the conditions of hybrid warfare between Ukraine and Russian Federation was
found out. It was analyzed new achievements of understanding hybrid warfare as a
war of values, a war of narratives, a war for public opinions and emotions where any
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ГЕОСТРАТЕГІЯ У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Міжнародна суб’єктність держави стає можливою за умови якісного
формулювання геостратегії країни, що забезпечує її усвідомлення ролі й місця у
світовій системі. Метою статті є аналіз особливостей геополітичної
стратегії України у структурі формування зовнішньополітичної діяльності. За
допомогою системного та структурного методів було доведено, що обраний
субрегіональний рівень та оборонний тип геостратегії найбільше відповідає
основним загрозам та викликам України на сучасному етапі розвитку.
Нормативне закріплення цих особливостей сприяє більш якісній її реалізації
через механізми зовнішньої політики, до яких відносяться: відповідне
функціонування ключових органів державної влади, впровадження тактичних
заходів щодо забезпечення національних інтересів країни, двостороння та
багатостороння співпраця з партнерами й країнами-союзниками, активна
участь в універсальних і регіональних міжнародних організаціях тощо.
Географічні та соціально-політичні особливості України визначають її як
геополітичний центр у протистоянні Захід-Схід, що і посилює, і послаблює її
позиції як суб’єкта міжнародних відносин.
Ключові слова:геостратегія, геополітичний центр, зовнішня політика,
міжнародна суб’єктність, могутність, стратегічна мета держави.
Можливість існування держави як суб’єкта міжнародних відносин є
пріоритетною складовою внутрішньої та зовнішньої політики країни.
Сукупність таких прямих та опосередкованих дій забезпечує формування цього
статусу або його втрату. Виходячи з необхідності визначення міжнародної
суб’єктності для України стає актуальним дослідження типу та рівня
геополітичної стратегії країни та виокремлення її особливостей для реалізації
зовнішньополітичного курсу держави.
Основними завданнями статті є аналіз геополітичної стратегії України,
яка є домінуючою для політичної еліти на даному етапі розвитку, а також
виокремлення пріоритетних напрямів зовнішньої політики держави, що
забезпечить реалізацію сформованої геостратегії.
Геополітика як наука досліджувала питання формування геостратегії та
основних ознак могутності держави протягом всього періоду її становлення.
Вирізнення стратегічного підходу щодо впровадження системних політичних
практик внутрішньої та зовнішньої політики держави досліджували
американські вчені З. Бжезинський, Ф. Мехен, Н. Спайкмен, Ф. Фукуяма тощо.
Французька школа геополітики представлена працями Р. Арона, П. Аспера,
П. Боніфаса, Т. де Монбріаля тощо. Сучасні дослідники російської школи –
О. Дугін, Г. Зюганнов, С. Сулакшин і т.д. У період незалежності України

вирізняються роботи таких вітчизняних вчених як О. Гараня, Я. Грицака,
А. Гольцова, В. Горбуліна, М. Дністрянського, Т. Ігнатьєва, С. Лавриненка,
С. Рудницького, В. Тарана, П. Черника, М. Шульги тощо.
Критичним питання щодо оформлення власної незалежної та всеохопної
геостратегії країни постало в Україні внаслідок чергової зміни влади шляхом
революційних змін (події Революції Гідності 2013–2014 рр.), коли були
зруйновані остаточні міфи щодо ключових «стратегічних» партнерів держави.
Виходячи з наявних і потенційних загроз, Україна протягом періоду своєї
незалежності прагнула сформувати особливий симбіоз власної геостратегії,
балансувала між векторами розвитку. Разом із тим, сформована мета такого
довготривалого планування стає складовою реалізації зовнішньої політики
країни.
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України,
які наповнюють змістом зовнішньополітичну діяльність держави, варто
визначити ключові поняття.
Геостратегія – система великомасштабних рішень, спрямованих на
досягнення довгострокових цілей [3, c. 443].
Звідси, стратегічна мета держави – це дії держави для досягнення якісно
нового міжнародного статусу, який створює передумови для успішного і
безпечного національного розвитку [3, c. 443].
Роки існування України як суб’єкта міжнародних відносин та права
сформували передумови для виокремлення пріоритетів здійснення зовнішньої
політики. Л. Чекаленко відносить до головних завдань зовнішньої політики
України наступні: забезпечення стабільності міжнародного становища держави,
підвищення добробуту народу, захист прав та інтересів громадян, збереження
територіальної цілісності та недоторканності кордонів, поширення у світі
позитивного іміджу України як надійного і передбачуваного партнера
[5, с. 274].
Враховуючи відцентрові тенденції розвитку сучасного Європейського
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зовнішньополітичної позиції нової Адміністрації США щодо україноросійського конфлікту, стає актуальним посилити формування чітко
обґрунтованої геостратегії країни, яка стане складовою перегляду пріоритетних
зовнішньополітичної діяльності виконавчої гілки влади.
Україна є державою – геополітичним центром (віссю), значення якої
випливає не з її сили й мотивації, а з особливого «вразливого розташування» –
географічного (геостратегічного) положення щодо «геостратегічних гравців»,
за висловлюваннями З. Бжезинського [2].
Саме тому Україна в реалізації своєї геостратегії орієнтується на країнисусіди, вивчає їх сильні та слабкі сторони, переймає найкращі елементи
розвитку та внутрішнього управління, дистанціюється від негативних тенденцій
та стає певним симбіозом, посередником, «золотою серединою» культурноментального, соціально-демографічного та політично-економічного впливів.
Геостратегічні центри, в тому числі й Україна, обирають завжди
субрегіональний рівень геостратегії, тобто реалізації та власного просування

країни як незамінної й важливої, однак схильної до динамічної та оперативної
зміни пріоритетів під тиском геостратегічного гравця або їх множини,
території. Такі країни є «Ахіллесовою п’ятою» для більш сильних, але
консервативних держав. Субрегіональний рівень передбачає усвідомлене та
об’єктивне бачення своєї країни як «буферної зони», за контроль над якою
змагаються світові глобальні лідери з метою поширити свій вплив
ідеологічного, військового та культурного спрямування, що неодноразово
підтверджувалося в процесі становлення держави.
Що ж до типу геостратегії, то він чітко окреслений тими основними
завданнями, вирішення яких є пріоритетним для України: позбавитися тиску та
військової агресії з боку Росії, боротьба за звільнення окупованих територій, а
також формування інформаційної безпеки щодо мінімізації впливу елементів
«гібридної війни» на суспільство.
Саме тому варто визначити, що Україна має комплексно розробити та
реалізовувати стримувальну (оборонну) геополітичну стратегію, де зовнішня
політика держави використовується як система з чіткими механізмами,
що спрямовані на забезпечення захисту від агресивних дій чи різноманітних
форм експансії з боку інших держав і блоків.
Засіб, який використовується для такої реалізації – це комплексна
зовнішня політика України, що забезпечується активною діяльністю в межах
універсальних (ООН, СОТ і т. д.) і регіональних міжнародних організацій
(Вишеградська група, ОБСЄ, ОЧЕС, Рада Європи тощо), формуванням
двосторонньої співпраці, ініціюванням нестандартних союзів, груп переговорів
(Мінський і Нормандський формати) та багато інших. Успіх країни у реалізації
цих пріоритетних напрямах забезпечує суб’єктність України на міжнародній
арені.
Отже, оборонна геостратегія стає складовою реалізації зовнішньої
політики. Це зафіксовано у Щорічному посланні Президента України в 2016 р.
до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в
2016 році» [1], де чітко визначенно, що наша держава визначає
зовнішньополітичним пріоритетом євроатлантичну інтеграцію, тобто
стратегічним партнером стає ЄС та бажаним партнером у системі колективної
безпеки лише НАТО.
Документ, який відображає офіційну позицію влади щодо питання
формулювання геостратегії країни, визначення її пріоритетних напрямів
внутрішньої та зовнішньої політики, а особливо їх взаємозалежність, що
впливає на ефективність рішень і дій. Аналіз документа дозволяє виокремити
основні стратегічно важливі напрямки, у яких наша держава планує діяти та
розвиватися в короткостроковій перспективі. Він є продовженням багаторічної
практики фіксації наявних досягнень і втрат, а також «дорожньою картою» для
виконавчої гілки влади щодо того, яких основних змін і результатів чекає
суспільство (дещо популістичний елемент) від влади в різних напрямах її
діяльності.
Також ключові моменти геостратегії України закріплені в наступних
нормативно-правових актах, що включає її в структуру зовнішньої політики

держави, а саме: Закони України «Про основи національної безпеки України»
(17.06.2003), «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (20.07.2010),
«Стратегія національної безпеки України» (26.05.2015) тощо.
Отже, зовнішня політика держави є інструментом, сукупністю дій щодо
реалізації геостратегії країни. Для України – це визначена, нормативно
закріплена система заходів тактичного характеру та довготривалого
спрямування, що забезпечують просування стратегічної мети держави.
Важливим напрямом подальшого дослідження є аналіз ефективності
реалізації зовнішньополітичних рішень і дій держави, враховуючи обрану
геополітичну стратегію України.
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GEOSTRATEGY IN STRUCTURE OF FOREIGN POLICY OF UKRAINE
The international subjectivity of the state becomes possible provided the
country geostrategy quality formulation that ensures its awareness of the role and
place in the global system. The purpose of the article is the analysis of characteristics
geopolitical strategy structure formation in Ukraine's foreign policy activities.
The chosen sub-regional level and type of defensive geostrategy best matches
the main threats and challenges Ukraine at the present stage of development were
proved using the systemic and structural practices. Regulatory consolidation of these
features contributes to a high quality of implementation through the mechanisms of
foreign policy. They include the proper functioning of key government bodies,
implementation of tactical measures to ensure country's national interests, bilateral
and multilateral cooperation with partner and countries-allies, active participation in
global and regional organizations and others.

Geographical and socio-political peculiarities of Ukraine define it as a
geopolitical center in the East-West confrontation. It strengthens and weakens its
position as a subject of international relations.
Key words: geostrategy, geopolitical center, foreign policy, international
subjectivity, power, strategic target state.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
(НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА)
Ця робота присвячена діяльності міжнародних неурядових організацій в
Україні. Автор дотримується думки, що плідна співпраця уряду з
міжнародними неурядовими організаціями може мати як позитивні, так і
негативні наслідки під час прийняття зовнішньо- та внутрішньополітичних
рішень і під час реалізації національних інтересів країни. Оскільки програми
МНУО займають досить вагому роль у соціальній і політичній сферах нашої
держави. Мета статті полягає у спробі висвітлити основні аспекти взаємодії
міжнародних неурядових організацій із громадянським суспільством та
політичною елітою України на прикладі Міжнародного Комітету Червоного
Хреста, виявити позитивні та негативні наслідки їх діяльності для
українського суспільства. Автором здійснено спробу проаналізувати вплив
діяльності зазначеної організації на процес становлення української держави
на міжнародній арені як самостійного гравця, її місце у формування
громадянського суспільства в незалежній Україні. Саме участь у міжнародних
організаціях недержавних структур відображає правові традиції тієї чи іншої
країни, тому що, по-перше, така участь є суто добровільною, без політичного
підґрунтя; по-друге, створення нової міжурядової організації або вступ в уже
існуючу завжди показує ті уявлення про належне і справедливе,
які складаються або склалися в суспільстві або якийсь його частині.
Ключові слова: міжнародна неурядова організація, міжнародні
відносини, громадянське суспільство, світова політика, суспільно-політичне
життя, Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
На поч. XXI ст. структура світової політики стрімко ускладнюється.
Значну роль у процесах глобального управління починають виконувати
недержавні гравці. Особливе місце серед них займають міжнародні неурядові
організації (далі – МНУО). І хоча політична система світу все ще ґрунтується
на принципі примату держав, до початку третього тисячоліття глобальні
неурядові організації заслужено і правомірно утвердилися як впливові
учасники міжнародних відносин. У зв’язку з цим видається, що вивчення ролі і

значення міжнародних неурядових організацій у процесах політичного
розвитку України – нагальна потреба сучасної науки міжнародних відносин.
Особливості функціонування та діяльності міжнародних неурядових
організацій висвітлено у працях багатьох українських і зарубіжних учених.
Різні аспекти ролі неурядових організацій усистемі міжнародних відносин
досліджували: І. Берлін, Г. Волинко, М. Драгоманов, А. Карась,С. Кравченко,
Б. Кістяківський, Д. Кола, М. Кризан, Т. Розова, Г. Сковорода, Ж. Руссо,
П. Юркевич,Ф. Фукуяма, Т. Алексєєва, В. Буткевич, О. Бурлак, В. Головенько,
Н. Гусак, О. Зайцева, А. Колядін,Н. Крилов, В. Маркушина, А. Мацко,
Г. Морозова, Т. Нешатаєва, С. Подшибякін, В. Поліщук,О. Тарасов,
А. Ходорчук, М. Черкес.
За роки незалежності Україна досягла помітного прогресу у створенні
демократичних інституцій та зміцненні демократичних процедур. Міжнародна
організація Freedom House, за рейтингом якої Україна з 2005 р. має оцінку
«вільної» країни, у своєму звіті за 2009 р. відзначила, що Україна є
«демократією, що динамічно розвивається, в регіоні, де цінують
фундаментальні права і свободи людини».Організації громадянського
суспільства відносяться саме до демократичних інституцій, які допомагають
громадянам реалізувати свої права і свободи, та є дієвим інструментом
створення ефективної системи державної влади та її легітимізації шляхом більш
широкого залучення громадських організацій до вироблення і реалізації
державної політики [3, c. 49].
Нині громадянське суспільство – це сукупність сформованих на
добровільних засадах громадських об’єднань (інституцій), які діють на засадах
самоврядування і за посередництвом яких індивіди реалізують належні їм
невід’ємні права і свободи [1, c. 89].
За сучасними уявленнями, громадянське суспільство є самостійною
соціально організованою структурою для узгодження різноманітних інтересів
людей. Воно не протиставляється державі, а взаємодіє з нею для досягнення
загальних цілей. Перехід економіки України до ринкових відносин
супроводжується утворенням цілісної системи суспільних інститутів, які
становлять несучу конструкцію громадянського суспільства, під яким
розуміється також сукупність громадських організацій та відносин, що
дозволяють людині, або окремим групам, реалізувати інтереси, гарантовані їм
Конституцією та законами України. Принаймні це означає, що найбільш
стійким формальним показником конкретного стану громадянського
суспільства є наявність або відсутність у ньому відповідних організаційних
структур. Організації інформують, навчають і залучають громадян до
вирішення проблем життєдіяльності. Оскільки громадянське суспільство є
сукупністю недержавних суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності,
то структура громадянського суспільства складається з різних видів суспільних
відносин: політичних, економічних, місцевого самоврядування, релігійних,
соціальних, інформаційних, сімейних [4, c. 12].

У структурі громадянського суспільства узагальнено некомерційний
сектор та окреслено під поняттям «третій сектор». Під «третім сектором»
розуміють:
– сукупність організацій, які не ставлять перед собою цілей збільшення
особистого доходу громадян безпосередньо через участь у їхній роботі або
через володіння ними;
– сукупність об’єднань громадян, кожне з яких є добровільною,
незалежною, неприбутковою, орієнтованою на суспільне благо організацією.
Україна як суверенна держава є повноцінним членом світової спільноти.
Здобуття Україною державної незалежності поряд з багатьма іншими
питаннями висунуло цілу низку проблем у сфері міжнародних відносин.
У свою чергу, міжнародні неурядові організації сприяють демократизації
і тим, що спрямовують свою діяльність на зміцнення авторитету локальних
неурядових організацій і збільшення їхньої спроможності впливати на
громадську думку та розвиток політичного процесу в Україні. Розвиток
демократії в Україні гальмується ускладненням соціально-економічних і
політичних проблем перехідного періоду.
Для України діяльність таких організацій є необхідною, насамперед через
те, що українські неурядові організації не мають значної довіри у більшості
громадян. Міжнародні організації можуть забезпечити надійний контроль за
діяльністю влади, у першу чергу завдяки своїй незаангажованості.
Різні МНУО гуманітарного характеру існують уже декілька століть.
Традиційно початок епохи міжнародних неурядових організацій прийнято
відлічувати з часу заснування в 60-х рр. XIX ст. Міжнародного Комітету
Червоного Хреста. Саме Червоний Хрест здійснив вирішальний внесок у
правила поведінки в ході бойових дій, які діють досі.
Тут варто зазначити, що у міжнародних конфліктах, коли поштовий і
телекомунікаційний зв’язок між воюючими сторонами розірвано, МКЧХ, через
своє Центральне агентство з розшуку, є де-факто єдиним засобом зв’язку через
лінію фронту. Подібні функції можуть виконувати Національні довідкові бюро
[7, c. 10]. При цьому у своїй роботі МКЧХ керується принципом
конфіденційності, який необхідний для того, щоб держави погоджувалися на
відвідини та інший контакт з МКЧХ. Дотримання цього принципу має важливе
значення для отримання доступу до затриманих і дозволяє МКЧХ вести
відкриту дискусію з владою. Це відрізняє МКЧХ від різних неурядових
організацій (Human Rigts Watch, Міжнародна амністія та інші), які діють у
сфері прав людини на підставі принципу гласності [2, c. 565].
В умовах проведення бойових дій на території України, важливе значення
мало в свій час питання про можливість відвідання МКЧХ незаконно
затриманої РФ Надії Савченко, та надання їй статусу військово-полоненої, а
також сприяння її репатріації. Але формально процедура початку полону
Савченко не була виконана, позаяк РФ переслідувало її за вчинення воєнного
злочину. Тому МКЧХ не став ефективною інституцією, яка б сприяла
розв’язанню цієї проблеми.

Поряд зі збором інформації владними структурами, багато можна зробити
для запобігання насильницьких зникнень осіб шляхом інформування сімей про
полон та утримання під владою воюючої сторони.
Діючи як субститут, МКЧХ отримує права, ідентичні правам державпокровительок, які діють з однією метою – захист військовополонених і
полегшення їх становища. Найчастіше МКЧХ виконує цю функцію de-facto.
Наприклад, здебільшого МКЧХ брав участь у визволенні і (або) репатріації
військовополонених. Власне кажучи, сторони в міжнародному ЗК повинні
самостійно звільняти і репатріювати військовополонених, і участь МКЧХ у цій
справі не є обов’язковою. На практиці ж МКЧХ завжди прагне бути напоготові
в складних ситуаціях або коли діалог між недавніми воюючими сторонами
ускладнений. Упродовж останніх 20 років до МКЧХ постійно зверталися з
проханням взяти участь у репатріації, в результаті чого він набув значного
досвіду і знання в цьому питанні. Його наполегливість проявляється особливо
наочно, коли процес триває роками, як це було з військовополоненими
ірано-іракського конфлікту і конфлікту, пов’язаного із Західною Сахарою.
Приступаючи до справи, МКЧХ домовляється з відповідними сторонами про
умови і процедури звільнення та репатріації (зокрема, для дотримання
принципу відмови від примусового повернення МКЧХ вимагає проведення
конфіденційних бесід з полоненими, для з’ясування чи не заперечують вони
проти репатріації). Потім досягається домовленість щодо плану репатріації, в
якому фіксуються всі деталі, а головне, з організації транспорту. Крім двох
вищевказаних конфліктів МКЧХ виступав у ролі нейтрального і незалежного
посередника у зв’язку з війною в Перській затоці і низкою інших конфліктів
[6, c. 133].
МКЧХ може бути залучений і до процесу обміну полоненими та їх
звільнення в збройному конфлікті у частинах Донецької та Луганської
областей. Така допомога, як уявляється, була б корисною, враховуючи
багатолітній досвід організації в сприянні таким процесам.
МКЧХ може взяти на себе функції держави-покровительки, що
утворюють окрему групу функцій МКЧХ. Таке право передбачене ст. 10
ЖК ІІІ: «Якщо захист не можна організувати належно, то держава, що тримає в
полоні, звертається з проханням до гуманітарної організації, наприклад МКЧХ,
або з урахуванням положень цієї статті приймає пропозицію такої організації
взяти на себе виконання гуманітарних функцій, які виконує державапокровителька відповідно до цієї Конвенції». Існує можливість домовленості
держав-учасників ЖК III про те, щоб довірити організації, яка представляє
повну гарантію неупередженості й дієвості, обов’язки, покладені цими
Конвенціями на держави-покровительки, зокрема така організація стає
субститутом, тобто «організацією, яка виступає замість держави-покровительки
згідно зі ст. 5 Протоколу I» керуючись визначенням у ст. 2 ДП I. У цьому
випадку МКЧХ діє як суб’єкт МП, наділений конкретними міжнародними
правами, і має відповідні міжнародні обов’язки, тобто можна говорити про його
правосуб’єктність, а саме про галузеву правосуб’єктність, яка властива
міжнародним міжурядовим організаціям. Хоча відомо, що міжнародні

неурядові організації правосуб’єктності не мають. Винятком є МКЧХ, який de
facto стає міждержавною міжнародною організацією, що суттєво змінює її
статус і виділяє поміж інших неурядових організацій та наближає до суб’єкта
МП [5, c. 93].
Встановлено, що міжнародні неурядові організації стали важливим
елементом суспільно-політичного життя України, одним із суб’єктів
міжнародних відносин, зайняли свою нішу в системі, хоч і слабкого, але такого,
що існує і має перспективу розвитку, громадянського суспільства. Власне,
діяльність на території України численної кількості МНУО є одним із
показників того, що громадянське суспільство народжується і прагне
ствердження. Зазначимо, що з кожним роком збільшується роль МНУО як
системних гравців міжнародної структури, як реальних учасників процесів
глобального управління. Міжнародні неурядові організації не тільки
висловлюють громадську думку і впливають на її формування, а й роблять
серйозний вплив на світовий розвиток за допомогою участі у вирішенні
соціально-гуманітарних проблем людства.
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ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ
З ШАНХАЙСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ СПІВРОБІТНИЦТВА ?
У статті поставлено завдання проаналізувати мотиваційні чинники і
особливості співпраці України та ШОС, яка за порівнянно невеликий
історичний період перетворилася на своєрідний «локомотив» мультиполярності.
Нині ШОС – багатогранна організація, яка охоплює різними формами
співпраці 18 краін, що доволі несхожі між собою за складом населення, площею
території, темпами та рівнями розвитку економіки. Проте вони посилюють
економічні та політичні зв’язки, завдяки регіональній інтеграції. Зазначається,
що збільшення політичного, економічного і демографічного потенціалу ШОС

та консолідація Великої Євразії матиме зростаючий вплив на геополітичну
ситуацію в світі.Наведено можливі варіанти економічного та політичного
співробітництва між Україною та ШОС, охарактеризовано геополітичні та
геоекономічні чинники такої співпраці. Зокрема, наголошується на
необхідності враховування глобального інтересу Китаю до України.
Розглядається різноманітність підходів експертів до ймовірності та
необхідності взаємодії України з Шанхайською організацією співробітництва.
Зазначається, що зовнішньополітичне позиціювання України виключно в
евроінтеграційній площині може призвести до втрати нею свого
геополітичного та геостратегічного значення та звужує можливості маневру
у складній взаємодії міжнародних акторів. Водночас, присутність України в
тому чи іншому форматі та статусі у ШОС може сприяти укріпленню
відносин із країнами, які мають потужні ринки та претендують на лідерство
у світі.
Ключові слова: Україна, Шанхайська організація співробітництва,
Китай, регіоналізм, співробітництво економічне, співробітництво політичне.
У сучасних міжнародних відносинах продовжують домінувати два
основних тренди – глобалізм і регіоналізм. На перший погляд це дії
різноспрямовані, проте, доповнюючи одна одну, досягають мультиплікативного
ефекту. Регіональні інтеграційні процеси призвели до формування регіональних
політичних та економічних об’єднань: ЄС, АСЄАН, НАФТА, СНД, ЄврАзЕС,
ОДКБ, ШОС. Остання за короткий історичний період перетворилася на
своєрідний «локомотив» мультиполярності як нової системи міжнародних
відносин, що знаходиться на етапі становлення. Україні слід брати участь у
якомога більшій кількості міжнародних проектів, використовуючи свій
геополітичний потенціал, ресурсні та інвестиційні можливості.
Вдумливий, ґрунтовний аналіз геополітичної ситуації на євразійському
просторі дає підстави вважати одним із пріорітетних напрямів зовнішньої
політики України – розширення співробітництва з країнами Азії, які динамічно
розвиваються, посилюючи свій політичний та економічний вплив на світову
спільноту.
ШОС – багатогранна організація, яка охоплює різними формами
співпраці 18 країн. Незважаючи на те, що країни, що входять до ШОС, доволі
різні з точки зору складу населення, площі території, темпів і рівнів розвитку
економіки, вони посилюють економічні та політичні зв’язки, завдяки
регіональній інтеграції. Збільшення політичного, економічного та
демографічного потенціалу ШОС, консолідація Великої Євразії і надалі матиме
великий вплив на геополітичну ситуацію в світі. Тому Україні слід більш
уважно поставитися до теоретичної можливості співробітництва з цією
регіональною організацією, адже таке співробітництво має великий потенціал,
що наразі майже не використовується.
Проблематиці передумов, моделей та етапів створення ШОС присвячено
чимало наукових робіт міжнародників-істориків, політологів, економістів.
Серед учених, які вивчають питання співробітництва країн-членів ШОС треба

відзначити китайських дослідників: Пан Гуана, Син Гуанчена, Сюй Тункая,
Ху Хао, Чжао Жуюя, західних вчених: С. Бланка, А. Коена, М. Оресмана,
Е. Румера, вчених з країн СНД: Б. К. Амрєєва, А. В. Баркова, А. В. Болятко,
М. Рахімова. Українські дослідники – І. Бураковський, А. Єрмолаєв,
О. Збітнєва, Є. Прутник, І. Шевирев та ін. – аналізують не лише економічні та
політичні аспекти діяльності ШОС, а й перспективи співробітництва України як
з країнами-членами ШОС, так і в рамках ШОС.
Ряд дослідників сприймають ШОС як один із можливих майбутніх
«полюсів» світу, зважаючи на ядерну потужність Росії та Китаю, велику
територію та швидке зростання економічного потенціалу. Підвищення
функціонального статусу цієї організації визнають й провідні світові держави.
Інтерес до ШОС виявляють ЄС, ООН, АСЕАН та ін. США та Японія останнім
часом також зацікавлені у співпраці з нею [1].
Українські експерти по-різному оцінюють можливості та перспективи
співробітництва України з Шанхайською організацією співробітництва. Ті, хто
вважає неможливим таку співпрацю, аргументують свою точку зору перш за
все тим, що Україна не має жодних відношень до середньоазійського регіону,
отже, й участь у цій регіональній організації є недоцільною. Проте, варто
нагадати, що в сучасному глобалізованому світі географічні межі не є
визначальними.
Ряд фахівців вважає ШОС не економічною організацією, наголошуючи,
що вона створювалася для протидії загрозам як безпекова інституція. Проте,
нині дещо змінилося, ШОС придідяє багато уваги проблемам екологічної
безпеки та економічного співробітництва. Інші фахівці, порівнюючи
можливості співпраці України з ЄС та іншими інституціями, надають перевагу
ЄС. Однак, не доцільно порівнювати інтеграційні можливості ШОС та ЄС, поки
що політичний вплив ШОС набагато менший, хоча, на нашу думку, це справа
часу.
Слід зазначити, що зовнішньополітичне позиціювання України винятково
в евроінтеграційній площині може призвести до втрати нею свого
геополітичного та геостратегічного значення та звужує власний простір для
маневру у складному співвідношенні сил на міжнародній арені, яке повсякчас
змінюється [3, с. 19 ]. На нашу думку, співробітництво України з ШОС може
бути оформлене у форматі партнера по діалогу, а з часом – трансформуватися у
формат спостерігача. Необхідно також наголосити, що співпраця України з
ШОС не зашкодить нашим відносинам із США та може підсилити як
економічні, так і політичні позиції країни у відносинах з ЄС.
Розглянемо тезово, що саме може зацікавити Україну у співпраці з ШОС,
як з політичної, так і з економічної точки зору. Перш за все, необхідно
враховувати глобальний інтерес Китаю до України. Відносини між нашими
країнами не заплямовані попередніми історичними та політичними
конфліктами. Розуміючи, що Китай та Росія – радше партнери з необхідності
(бо між ними є суперечності та пряма конкуренція, вони також мають різні
погляди, щодо подальшого розвитку ШОС), Україні слід скористатися
допомогою КНР. Нагадаємо, що ШОС – це політичний проект КНР, який

обережно та наполегливо був реалізований Пекіном через Росію та сусідні
країни. Нині до діяльності ШОС виявляють зацікавленість навіть ті країни, які
не мають безпосередніх кордонів з країнами – учасницями цього проекту.
Аналітики передбачають, що у разі плідного співробітництва України з ШОС,
тиск Росії на Україну може бути певним чином демпфований Китаєм.
Зазначимо, які саме складнощі у російсько-китайських відносинах
можуть зіграти на користь України. По-перше, історичні територіальні
претензії та конкуренція за лідерство у регіоні. По-друге, економічні важелі –
боротьба за ринки енергоносіїв. По-треттє, проблема іміграції китайців у
райони Далекого Сходу Росії. І, нарешті, якщо Росія ключовим вектором
діяльності ШОС бачить забезпечення регіональної безпеки, то КНР вважає
головним завданням організації саме економічну складову – модернізацію
інфраструктури та логістики, розвиток та використання системи управління
ризиками, зрештою, запровадження зони вільної торгівлі. Звичайно, це для
України має не абиякий інтерес, яким варто скористатися.
Для України можуть відкритися реальні перспективи диверсифікації
джерел енергоносіїв, експорту продукції та залучення інвесторів. ШОС має
намір реалізовувати інвестиційні проекти не лише в енергетиці, транспорті та
комунікаціях, а й у сільському господарстві. Україну цікавить і зона вільної
торгівлі, що планується створити в ШОС. Таким чином, у цієї регіональної
організаціє є чимало точок дотику щодо співробітництва з Україною.
Ще у 2005 р. деякі експерти говорили про непогану перспективу для
України щодо взаємодії з ШОС, проте тоді переважило бажання скоріше
вступити до ЄС та НАТО. Проте, на жаль, ми так і залишаємося поза цими
структурами. Показово, що Туреччина, яка веде перемовини про вступ до ЄС
уже понад 11 років, усе ще має непевну перспективу щодо членства.
Уряд Туреччини ще у 2013 р. отримав статус партнера по діалогу у ШОС,
заявивши, що «має спільну долю з членами цього блоку». Президент країни
Реджеп Таїп Ердоган заявив нещодавно, що Туреччині не слід вступати до ЄС
за будь-яку ціну і висловив думку, щодо можливого вступу до ШОС. Туреччина
не погоджується з постійною критикою з боку європейських лідерів, зокрема,
щодо питання утискання громадянських свобод. В українському політикумі
вважають ці заяви Туреччини радше популістськими, оскільки членство в ЄС,
з їх точки зору, є набагато цікавішим, ніж у ШОС [3].
У 1914 р. Україна підтвердила намір здобути статус партнера в ШОС
(у 2012 р. було подано заявку на статус партнера), і досі свого наміру не
скасувала, проте й далі не просунулася. Примітно, що посол МЗС України з
особих доручин О. Герасименко у своєму виступі на дебатах Ради Безпеки ООН
на тему «Співробітництво між ООН та регіональними та субрегіональними
організаціями з підтримки міжнародного миру та безпеки: ОДКБ, ШОС, СНД»,
яке було ініційовано російською стороною у жовтні 2016 р., заявив, що ці
організації досі не визнають агресію Росії проти України й закликав їх
виступити колективно та змінити ситуацію.
Отже, фактичне співробітництво України з ШОС – це можливість
створення власної зовнішньоекономічної стратегії в азійському регіоні. Крім

того, використання інвестиційного та іноваційного потенціалу цієї регіональної
торговельно-економічної організації та перспективи швидко зростаючого ринку
дозволить Україні покращити економічні та політичні відносини з країнами
Азії, тим самим розширити воронку можливостей для економічної та
політичної інтеграції у світі.
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ARE THERE ANY PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN
UKRAINE AND THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION?
The article analyses features and motivating factors of cooperation between
Ukraine and the SCO, that has become a kind of «locomotive» of multipolarity for a
short historical period of time.
Today the SCO is a multifaceted organization that unites various forms of
cooperation between 18 countries, which are different from each other in population,
area and both the level and the economic growth rate. However, they strengthen
economic and political ties through regional integration. It is noted that the increase
of political, economic and demographic potential of the SCO and the Great Eurasian
consolidation will influence on geopolitical situation in the world. The article gives
options for economic and political cooperation between Ukraine and the SCO.
Geopolitical and geo-economic factors of cooperation are characterised. It is
especially noted that the great interest of China to Ukraine should be taken into
consideration. It is dealt with variety of experts’ points of view about probability and
necessity of cooperation between Ukraine and the Shanghai Cooperation
Organization.
It is reported that the place of Ukraine in European integration can lead to
loss of its own geopolitical and geostrategic importance. The partnership between
two countries and status in the SCO can help Ukraine to improve its position on the
world markets.
Key words: Ukraine, the Shanghai Cooperation Organization, China, regionalism,
economic partnership, political cooperation
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
З ОХОРОНИ КАРПАТ
Розглянуто правові передумови для розвитку співробітництва держав
карпатського субрегіону та прийняття Рамкової Конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат. Доведено, що ініціатором її прийняття є Україна.
Досліджено етапи імплементації конвенції, зокрема прийняття Протоколу
про збереження й стале використання біологічного та ландшафтного
розмаїття (2008), Протоколу про сталий туризм (2011), Протоколу про стале
управління лісами (2011), Протоколу про сталий транспорт (2014) та
приєднання до них України. Проаналізовано перепони на шляху до
впровадження в життя Карпатської конвенції. Зроблено висновок, що
Карпатська конвенція є основою для транскордонного співробітництва,
платформою для розробки та реалізації спільних політик, стратегій, програм і
проектів зі збалансованого розвитку не лише у межах субрегіону, а й на
теренах Європейського Союзу. Вона створює умови для активного
співробітництва усіх зацікавлених сторін – національних урядів, обласних і
районних органів влади й місцевого самоврядування, наукових установ,
міжнародних інституцій, громадських організацій, бізнесу та місцевих громад.
Ключові слова: Карпати, Україна, транскордонне співробітництво, ЄС,
Польща, Угорщина, Словаччина
Карпатський регіон відіграє важливу роль в екологічному, економічному,
культурному та рекреаційному розвитку багатьох європейських країн,
включаючи Україну. Внаслідок несталого освоєння природних ресурсів регіону
на поч. XXI ст. загострилася низка екологічних проблем, що вказує на
досягнення критичної межі антропогенного тиску на цій території. Виклики,
які виникли, об’єднали держави регіону в прагненні захистити Карпати;
ініціатором активних дій у цьому напрямі стала Україна. Метою даного
дослідження є аналіз транскордонного співробітництва з охорони Карпат від
часу прийняття Рамкової Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат до
поточного моменту.
Правові передумови для розвитку співробітництва держав карпатського
субрегіону заклали дво- та кількасторонні угоди поч. 1990-х рр., які уклали між
собою Польща, Угорщина, Словаччина та Україна. Для підтримки їх виконання
ними були прийняті національні законодавчі акти, програми та плани й
реалізовано низку міжнародних проектів.
У 2001 р. на Карпатсько-Дунайському Саміті, який відбувся в Бухаресті в
квітні 2001 р., Україна виступила з ініціативою щодо прийняття нової

міжнародної угоди – Рамкової Конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат, яка мала скоординувати та спрямувати дії зацікавлених держав.
У листопаді 2001 р. в Києві Урядом України було скликано перше засідання
міжнародної робочої групи експертів за участю Програми ООН з
навколишнього середовища й Всесвітнього Фонду Природи, на якому
відбулося обговорення проекту цього документа.
Саму Карпатську Конвенцію було прийнято в Києві 22 травня 2003 р. під
час проведення 5-ї конференції міністрів навколишнього середовища Європи
«Довкілля для Європи» й підписано міністрами України, Чехії, Словаччини,
Угорщини, Румунії та Сербії й Чорногорії (Польща підписала цей документ
восени). Депозитарієм Конвенції став Уряд України (МЗС України є офіційною
установою, де зберігаються оригінали офіційних документів і куди надходять
ратифікаційні листи про приєднання до конвенції).
Головним завданням цього міжнародного документа є проведення
сторонами всебічної політики та співпраці для охорони й сталого розвитку
Карпат, для поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад,
збереження природних цінностей та культурної спадщини. Одним із головних
засобів для досягнення цієї мети конвенція визнає транскордонне
співробітництво [1].
Карпатська (Київська) конвенція та розроблені у її рамках документи є
зразком ефективного співробітництва не лише країн Карпатського регіону між
собою, але і прикладом плідної співпраці країн в рамках Європейського Союзу
та країн, які поки ще не є його членами.
Конвенція служить основою для внутрішнього національного та
транскордонного співробітництва, платформою для розробки та реалізації
спільних політик, стратегій, програм і проектів зі збалансованого розвитку.
Вона передбачає активну співпрацю усіх зацікавлених сторін – урядів країн,
національних, обласних та районних органів влади й місцевого
самоврядування, наукових установ, міжнародних інституцій, громадських
організацій, бізнесу, місцевих громад.
Важливо наголосити на тісному зв’язку Карпатської конвенції з
міжнародними документами у сфері флори, фауни, сталого розвитку. Так, вона
включає вимоги Конвенції про біорозмаїття, Всеєвропейської стратегії
збереження біотичного та ландшафтного біорозмаїття, багатосторонньої
співпраці, визначені в ст. 13 «Порядку денного 21 ст.» ООН «Спостереження за
вразливими екосистемами», Програми збалансованого розвитку гірських
регіонів, рішень Краківської конференції 1998 р. «Зелений хребет Центральної
та Східної Європи», програми розвитку екомережі в Центральній та Східній
Європі, Бернської та Ландшафтної конвенцій Ради Європи, конвенцій ЄЕК
ООН, Дунайсько-Карпатських самітів, ініціатив Всесвітнього фонду дикої
природи, ГЕФ, Світового банку тощо.
В основу вирішення проблем Карпатського регіону покладено принцип
комплексності. Зважаючи на вимоги згаданих вище міжнародних документів і
необхідність вирішення місцевих проблем природоохоронного, соціального й
економічного характеру, Карпатська конвенція у своїх положеннях

орієнтується на охорону, збереження й невиснажливе використання природних
ресурсів і водночас економічний розвиток регіонів і населення, тобто бере до
уваги пріоритети збалансованого розвитку, визначеного в Порядку денному на
XXI ст.
Маючи рамковий характер, вона окреслює лише загальні принципи
роботи та передбачає наступне визначення окремими протоколами конкретних
напрямів діяльності, що дозволяє динамічно відслідковувати стан Карпат і
приймати актуальні рішення. Однак у цьому підході криються й певні недоліки,
адже додаткові переговори вимагають більше часу й фінансів, що може певним
чином гальмувати процес прийняття рішень.
Підкреслимо, що Україна стала першою державою, яка ратифікувала
Карпатську Конвенцію, що відбулося 7 квітня 2004 р. (Закон України «Про
ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат») [2].
Для реалізації цього документа Міністерство екології й природних ресурсів
України розробило План заходів на 2004–2020 рр. Для координації
імплементаційної діяльності в Україні було створено Координаційну раду з
виконання положень Карпатської конвенції [3].
Наразі цей процес відбувається із залученням обласних державних
адміністрацій у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій
областях, Міністерства зовнішніх справ України, Міністерства фінансів
України, Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики
України, Держкомзему, Держводгоспу, Держтурадміністрації України,
Національної академії наук України та Української академії аграрних наук,
неурядових організацій, громадськості.
Як головний ініціатор прийняття Карпатської конвенції, Україна
зацікавлена в розміщенні постійного секретаріату на своїй території, адже це
засвідчить визнання її лідируючої ролі, сформує імідж надійного партнера та
підвищить рівень довіри міжнародної спільноти. Однак наразі це питання не
вирішено й створено лише Тимчасовий секретаріат Рамкової Конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат, який відкрився у Відні 15 липня 2004 р.
Однак з часу підписання цього документа й до Першої конференції сторін
Україна мала президентство в Конвенції, тобто головувала на всіх офіційних та
експертних зустрічах.
У межах реалізації Конвенції представники України беруть участь у
багатьох проектах, зокрема у розробці Національного огляду сталого сільського
господарства та розвитку сільських гірських поселень (SARM), у підготовці
національних матеріалів до Карпатського екологічного огляду (KEO) та огляду
розвитку сталого туризму в Карпатах тощо.
Зауважимо, що відповідно до рамкового характеру Карпатської
конвенції, її впровадження відбувається двома шляхами: через розробку та
прийняття протоколів до статей та через спільні проекти. Україна бере
активну участь у роботі з упровадження конвенції та є ініціатором розробки
першого з протоколів – про збереження й стале використання біологічного та
ландшафтного розмаїття. Цей Протокол підписано на 2-й Конференції
сторін, яка відбулася в липні 2008 р. в Бухаресті. Він ратифікований усіма

країнами, крім Сербії, та вже вступив у дію. Україна ратифікувала цей
протокол у 2009 р. [4].
Протокол про стале управління лісами розроблений відповідно до ст. 7
Карпатської Конвенції з метою розвитку, гармонізації та посилення необхідних
кроків щодо сталого лісоуправління в цьому регіоні в інтересах нинішнього та
майбутнього поколінь. Для України Протокол про стале управління лісами став
першою юридично обов’язковою міжнародною угодою щодо лісів. Символічно,
що його підписання відбулося у Міжнародний рік лісів напередодні відкриття
6-ї Міністерської конференції із захисту лісів Європи, яка знаменувала початок
процесу поглиблення міжнародного законодавства стосовно лісів та рух до
розробки юридично обов’язкової угоди стосовно лісів Європи. Україна
ратифікувала його в 2013 р. [5] і того самого р. він вступив у дію.
26 вересня 2014 р. сторонами-учасницями Конвенції був прийнятий ще
один документ – Протокол про сталий транспорт до Карпатської конвенції.
Україна підписала його 26 червня 1915 р., а ратифікувала у березні 2016 р. [6].
Щодо Протоколу про сталий туризм до Карпатської конвенції, який було
відкрито для підписання на зустрічі в Братиславі в 2011 р., то нині Верховна
Рада України підтримала за основу та в цілому законопроект № 0131
«Про приєднання до протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про
охорону і сталий розвиток Карпат», що необхідно для підписання цього
документа [7]. У грудні 1916 р. Україна взяла участь у створенні у Відні
Протоколу Карпатської конвенції зі сталого туризму. Під час зустрічі було
прийнято рішення створити постійно чинну платформу з офісами в трьох із
семи країн-учасниць конвенції. Один із центрів буде розташовуватися в
Україні.
Водночас, на шляху впровадження цієї Карпатської конвенції в життя в
Україні існує низка перешкод, адже за виконання певних статей конвенції
відповідають установи, які не входять до Міністерства екології й природних
ресурсів України (нині це – Департамент туризму та курортів Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України). Тому нині постає завдання більш
ефективного узгодження його діяльності з Міністерством екології і природних
ресурсів України. Крім того, в Україні не прийнято ні державної стратегії, ні
плану розвитку туристичної галузі, що гальмує ефективність виконання цілей
Конвенції та зазначених вище протоколів.
Наголосимо, що в створенні правових інструментів реалізації Карпатської
конвенції беруть активну участь громадські організації. Так, багато
представників НУО запрошуються на зустрічі країн-учасниць цього документа
й співпрацюють з Міністерством екології та природних ресурсів України, а
також із різними коаліціями й мережами, наприклад, АНПЕД (Північний альянс
за сталий розвиток), CERI (Ініціатива Карпатського Еко-Регіону), S4C (Наука
для Карпат) МРТ (Європа / Карпати).
Нині під охороною Карпатської конвенції перебувають такі території
Карпатського біосферного заповідника: природні заповідники «Горгани» та
«Розточчя»; національні природні парки «Синевир», «Карпатський»,
«Гуцульщина», «Яворівський», «Сколівські Бескиди», «Ужанський» та

«Вижницький», регіональні ландшафтні парки «Надсянський», «Зачарований
край», «Дністровський», «Поляницький», «Галицький», «Гуцульщина»,
«Верхньодністровські Бескиди», «Знесіння», «Чернівецький» та «Черемиський».
У справі захисту Карпат Україна співпрацює не лише зі своїми сусідами.
Так, протягом 2005–2008 рр. було реалізовано українсько-швейцарський проект
«Співпраця між установами», у 2004–2008 рр. – українсько-швейцарський
проект «FORZA – Ліси Закарпаття», у 2006–2008 рр. – українсько-голландський
проект «Інвентаризація пралісів Закарпаття», протягом 2007–2008 рр. – проект
DCP – WWF та уряду Норвегії «Збереження та стале використання природних
ресурсів Карпат».
Проте, незважаючи на вказані досягнення, останніми роками в Україні
відзначається певне гальмування у впровадженні цілей та принципів
Карпатської конвенції, унаслідок чого вона починає втрачати передові позиції в
регіональному співробітництві зі збереження довкілля Карпатського регіону.
У цих умовах принципово важливим для України є відновлення ролі лідера,
чому сприятиме підняття в національній політиці пріоритету заповідної справи
та активна робота з ініціювання широкого кола транскордонних і міжнародних
проектів.
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PARTICIPATION OF UKRAINE IN THE CROSS-BORDER
COOPERATION OF CARPATHIANS PROTECTION
Article considers legal prerequisites for cooperation development of the
Carpathian subregion states and adoption of the Framework Convention on the
protection and sustainable development of the Carpathians. It is proved that its
adoption is initiated by Ukraine. Here studied the stages of the convention
implementation, in particular, the adoption of the Protocol on the conservation and
sustainable usage of biological and landscape diversity (2008), the Protocol on
Sustainable Tourism (2011), the Protocol on Sustainable Forest Management (2011),
the Protocol on Sustainable Transportation (2014 g.) and accession of Ukraine to
these protocols. Article analyzes barriers to enforcement of the Carpathian
convention. It is concluded that the Carpathian Convention is a framework for crossborder cooperation, platform for the development and implementation of common
policies, strategies, programs and projects on sustainable development not only
within the sub-region, but also on the territory of the European Union. It creates
conditions for active cooperation of all stakeholders - national governments, regional
and district authorities and local governments, academic institutions, international
institutions, public organizations, business and local communities.
Key words: Carpathians, Ukraine, cross-border cooperation, the EU, Poland,
Hungary, Slovakia.
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FOREIGH POLICY «DE-IDEOLOGIZED» STATE: MODERN
CHALLENGES FOR UKRAINE
Goal of the research is to open the connection between the foreign policy and
state’s ideology in the context of challenges and problems which faced Ukraine at the
beginning of the XXI century. To prove the importance of the ideological selfdetermination of the independent Ukrainian country which acting by a successful,
assertive and independent foreign policy. Research methods. On the theoretical level
the author uses such general scientific methods like analysis and synthesis,
generalization and modeling. Besides, the systematic, axiomatic and axiological
methods were used. Obtained conclusions. It was proved that not the main reason
frankly weak foreign policy of Ukraine is the lack of official and public levels clearly
articulate and coherent ideology in the interests of the Ukrainian people and the
nation’s ideological and political strategy. Also, it was argued that the formation of
this strategy should be in line with axiological foundations and national experience
of being Ukrainian, the carrier and the expression of which should serve the political
elite. By the author was indicated that this condition prevents «instrumentalism» in
politics and government.
Key words: Ukraine, foreign policy, «de-ideologized» state, instrumentalism,
axiologizm, ideological self-determination, nation’s interests, social stability.
The foreign policy of the Ukrainian state de jure of the recent years
corresponds to the logic of protecting national interests, least of applications,
especially the President Petro Poroshenko and the foreign minister Pavlo Klimkin,
but de facto everything is still far from favorable conditions to solve many internal
problems that exist (economic development, social stability, higher living standards,
the implementation of rights and freedoms, etc.). in the conditions when, from one
side, the logic of international cooperation in the XXI century dictates such groups of
oliharhat and the global and multinational organizations like IMF, EBRD and others,
and from another side, the available aggressive military, informational and
ideological «storm» from Russia, and for Ukraine, if it wants to remain credible and
stable state, be subject to the foreign policy process, not an enemy or object of global
governance, can not be de-ideologized state. Especially, when it comes to the lack of
a tradition of Ukrainian statehood which more than once in the history broke off.
We believe that one of the problems of modern Ukrainian authorities, which is
reflected also in the foreign policy of the country is the chronic capitalism and
oliharhonomika which are the results of «liberalism in Ukrainian». During 26 years
of Independence in Ukraine a closed consolidated system has been formed, which
works for itself and more oriented for life improvement of the proper agents and not
for those who are out of this system. «Problem of Ukraine, – like F.Fukuiama noted,

– not in mistakes which some politicians or officials make but in the system in
general. It means, the problem is that the majority of elite, majority of politicians and
officials accept their job not like the public service and not like that was entrusted by
the society, state to serve society interests. They accept the public service like the
instrument of enrichment and defend their proper, private interests»[4].
This «instrumentalism» in foreign and domestic policy due lack coherent
ideological strategy that would meet the national interests, traditions and values of the
country, but also the political will for its implementation and implementation. In
order to meet their own interests ready to sacrifice power-civilizational value
principles Ukrainian using foreign policy as a tool and begging for the next tranche of
loans for enrichment, preservation and extension of themselves in the space-time
coordinates omnipotence. It is like Ukrainian deadly policy led, firstly, to the gradual
loss of a significant amount of external sovereignty and partial loss of subjectivity,
which made it impossible to realize its own geopolitical project (lack of selfproduced and integrated foreign policy strategy of the government, while promoting
foreign policy interests of the people from the field sports and culture), secondly,
secondly, to the failure of a horizontal strategy of foreign policy (unsuccessful
integration into the EU and do not establish pragmatic relations with Russia), and,
thirdly, failure to achieve real security guarantees (failure mechanisms Budapest
Memorandum and NATO integration, problems with development of its own armed
forces etc.) [2].
Nowadays when we speak about surviving and strengthening of the Ukrainian
state, at last, necessary to understand that Ukraine can’t and cannot be the instrument
fro self-enrichment and self-affirmation in authority, otherwise, the risk of loosing
this instrument appears. Within the public administration should withdraw from
instrumentalism towards aksiolohizmu by playing in foreign or domestic policy
following logical sequence: values → meanings → objectives → problems
instruments (means) → results. Immediate civilization and value-based decisionmaking in foreign policy are:1) speculation profit growth and success in market
competition, which should stimulate national production, 2) the idea of political
domination, which cultivates and subjectivity in the struggle for power,
3) compliance with the ideals and principles of the national cultural demonstrations,
4) commitment a particular theory or ideological doctrine.
When we speak about these axiological motives which appear like special
ideological guide, they can’t be abstractive and random selected, otherwise they can
be concrete other words they can be connected with the historical situation of the
country, situation for values’ struggle. Only in such conditions we can be able to
speak about foreign policy course which is motivated by the national-state interests
but not by the neopatrymonialnymy or political-entrepreneurial or globallycorporated.
To have the own foreign policy firstly we should answer the question: what
state we have been building? What state do we want to see in future? The answer to
this question should be the deliberate and consistent ideological strategy, principles
which have been implemented at the national level. It is not necessary to change or
scare to use the word «ideology» being captured by the experiences the syndrome of

post-communism trauma, otherwise, the Ukrainian ideology is the logical extension
to the development and articulation of the ideological and political level national
experience of being Ukrainian.
Hardly statehood is the attitude of government officials and politicians who
clearly emphasize the release of any ideological stereotypes and following
transcendental historical and transnational logic of the modern world. In such case it
is possible to forget about state national interests proving the thesis about Ukraine as
the border country or frontier of Europe. While upholding the same national interests
in foreign policy vectors are the direct responsibility of the state, which is not
primarily guided by the world market, and its own, organically and closely related to
the values and traditions of ideological and political interests, that ideology.
It defines the ideology in public policy ideals and values to which the latter
should strive outlines and justifies the choice of strategic objectives and key tasks of
social reform, gives meaning and creates a coordinate system of social and political
actors, constitutes the ideological and ideological basis in the context of decisionmaking.And ideology appears as an integrating factor, with the goal of not particular
narrow corporate interests and the interests of large social groups and interclass
including society and the nation as a whole.Despite numerous negativism that now
prevails regarding ideology («Stimulating model social», «the world of fantastic
ideas», «false consciousness», «transcendent being, which never reaches the level of
implementation of its content»), refusal of the latter would, that B. Slavin wrote, the
formation of large voids or black hole, which delays its all that fills sense of
individual existence – super, universal, selfless, etc. [3, c. 15].
Doing purposeput, integrative and catalytic functions ideology directs the
intellectual potential of the political elite and the social power of the people to
achieve a common goal – prosperity, stabilization and development. To strengthen
their statehood at the present stage, Ukraine is to produce an official ideological
course that meets the social, spiritual and moral interests of the Ukrainian nation and
will defend by the ruling elite in the foreign area. This course should be scientificallybased and consistent with the principle of ideological pluralism, because where there
is no pluralism in this - no freedom, no democracy, no assertion of identity.
Thus, Article 15 of the Constitution of Ukraine points that «Any ideology can’t
be accept by the country like obligatory one», but we understand that this item was
written by the makers of the Main Law under the reaction influence on the soviet
experience of ideological monism. It does not mean that the state must exist without
ideology. Where should it go in such case? How to develop and prevent interests of
the own people? We departed from the communist past and we build another future.
«Drawing» of this building must be the ideology on which state political elite can
rely on. «De-ideologized state is the same nonsense as the de-ideologized policy. The
main policy issues the question of power. A state without ideology – is exactly that
man without thoughts» [1].
In our opinion failed foreign policy of Ukraine in recent years – is evidence of
the absence of consolidating «national ideology», Ukrainian ideology. To this
ideology is not be totalitarian, it must be based on dialogue and debate with different
ideological positions on the synthesis of certain ideologies (legal, political, moral),

which should form the basis of consistent integrity, which is a national consolidation
in Ukraine for key issues. Among the latter is the defending national priorities in a
market economy, social stabilization as a result of compliance with the laws and
traditions of the family as the basis of society, which are laid at fundamental values,
improving living standards, civil society as productive mechanism of interaction
between family and state, etc.
Thus, without ideological self-determination of Ukraine as a state is unable to
carry out deep reforms that would lead to a systemic modernization of the country, to
its exit from the crisis. Without ideological self-government is not possible national
identification as a system of interrelated values and attitudes, characters and
expectations, patterns and emotional standards that have all shared, different social
status and political groups. And without the self- determination cannot be successful
inside and thought-out and consistent foreign policy of the Ukrainian state, without
which Ukraine can not «play» as a strong player in the international arena, which is
counted and respected, and not put before the fact or another ultimatum.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА «ДЕІДЕОЛОГІЗОВАНОЇ» ДЕРЖАВИ:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ УКРАЇНІ
Мета дослідження. Розкрити зв’язок зовнішньої політики та ідеології
держави в контексті викликів і проблем, з якими зіштовхнулася Україна на
поч. ХХІ ст.. Обґрунтувати вагомість ідеологічного самовизначення
незалежної української держави, що є умовою успішної, продуманої та
самостійної зовнішньої політики. Методи дослідження. На теоретичному
рівні використовуються такі загальнонаукові методи як аналіз і синтез,
узагальнення та моделювання. Окрім них, також системний, аксіоматичний

та аксіологічний методи. Одержані висновки. Доведено, що чи не основною
причиною відверто слабкої зовнішньої політики України є відсутність на
офіційному й державному рівнях чітко ідеологічної артикуляції та послідовної
в інтересах українського народу та нації ідейно-політичної стратегії.
Аргументовано, що формування цієї стратегії має відбуватися у відповідності
до аксіологічного фундаменту та національного досвіду буття українців,
носієм і виразником яких має виступати політична еліта. Зазначено, що саме
ця умова запобігає «інструменталізму» в політиці та державному управлінні.
Ключові слова: Україна, зовнішня політика, «деідеологізована» держава,
інструменталізм, аксіологізм, ідеологічне самовизначення, інтереси нації,
соціальна стабільність.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У доповіді звернено увагу на актуалізацію у сучасному суспільстві
культурної дипломатії, пов’язану з потребою врахування у дипломатичній
діяльності держави культурних чинників для досягнення міждержавного
взаєморозуміння. Розкрито сутність дотичних до культурної дипломатії
понять «публічна дипломатія», «м’яка сила». Звернено увагу на завдання
культурної дипломатії, що полягають у використанні культури як об’єкта і
засобу досягнення основоположних цілей зовнішньої політики держави,
створення сприятливого образу країни, популяризації культури і мов її народів
тощо. Метою доповіді є з’ясування сутності культурної дипломатії як
інструмента впливу та найважливішої складової формування державного
бренда. Серед загальнонаукових методів перевага віддавалася системному
методу, що уможливив комплексний підхід до аналізу проблеми культурної
дипломатії у контексті міжнародних відносин. У висновках наголошено на
необхідності творчого переосмислення можливості традиційних архетипічних
культурних образів і символів, а також знаходженні нових культурних образів
і символів для створення гідного іміджу України у світі, пам’ятаючи при
цьому, що цінність культурної дипломатії – в її відкритості і доступності не
лише для державного та приватного секторів, а й громадянського суспільства.
Ключові слова: культурна дипломатія, публічна дипломатія,
«м’яка сила», культурна політика.
Поняття «культурна дипломатія» з кінця 1990-х рр. активно
обговорюється як серед теоретиків, так і практиків різних сфер діяльності, які
розуміють її як суспільний інститут, який дає змогу країнам з усього світу
обмінюватися культурними цінностями свого народу. З допомогою культурної
дипломатії країна представляє свою культуру як найважливішу складову

формування державного бренда. Однак не варто забувати, що культурна
дипломатія задовго до ХХ ст. традиційно вже була «інструментом і способом
спілкування із зовнішнім світом» [1]. Мандрівники, вчені, художники, артисти
протягом віків розвитку людства були її втіленням. Лише останнім часом,
у зв’язку з тим, що міжнародні зв’язки припинили бути прерогативою
професійних дипломатів і зі сфери політики проникли в інші галузі, культурна
дипломатія почала використовуватися, зокрема, з метою врахування у
дипломатичній діяльності держави культурних чинників для досягнення
міждержавного взаєморозуміння.
Актуалізація проблематики культурної дипломатії зумовила появу
великої кількості наукових розробок західних дослідників, серед яких варто
виокремити Н. Калла, М. Леонарда, Дж. Ная, Р. Захарни [12; 16; 18; 19].
Особливості здійснення впливу на закордонні аудиторії в умовах розвитку
Інтернету, підвищення ролі недержавних організацій та громадянського
суспільства досліджують Е. Гілбоа, Я. Меліссен [15; 17]. У свою чергу
С. Ангольт і К. Фіцпатрік [11; 14] вивчають можливість поєднання традиційних
інструментів публічної дипломатії з інструментами зі сфери маркетингу та PR.
Серед українських дослідників слід відзначити О. Кучмій, О. Розумну,
В. Руднєву, О. Тищенко-Тишковець, В. Ціватого [3; 4; 7; 8; 9; 10] та ін., які у
своїх розвідках торкаються питань публічної дипломатії, проблем і перспектив
культурної дипломатії тощо. Однак, незважаючи на зростання наукового
інтересу до дослідження проблем забезпечення національних інтересів
засобами культурної дипломатії, дану проблему не можна вважати ґрунтовно
вивченою, оскільки наявні розвідки теоретичного і практичного характеру не
становлять системного дослідження і не розкривають значення і ролі
культурної дипломатії у міжнародних культурних відносинах. Відтак, це
висуває вимогу з’ясування сутності культурної дипломатії як інструмента
впливу та найважливішої складової формування державного бренда.
На відміну від заідеологізованого визначення культурної дипломатії
американського дослідника поч. ХХ ст. Ф. Баргхорна, яку він вважав
маніпуляцією «культурними матеріалами і кадрами в пропагандистських цілях»
[6], нині це поняття пов’язують із так званою «м’якою силою». «М’яка сила» –
це не просто переконання, вмовляння або здатність спонукати зробити щонебудь з допомогою аргументів, ... це також здатність залучати, і залучення
часто призводить до взаєморозуміння [5]. Саме так розуміє культурну
дипломатію професор Гарвардського університету Джозеф Най. На його
переконання, «силою є здатність впливати на інших з метою отримання
бажаних результатів», – якщо це досягається примусово або за плату, то це
«жорстка сила», а якщо привабливістю, то це «м’яка сила». Ресурсами «м’якої
сили», soft power, як її називає Дж. Най, у світовій політиці виступає все те, що
«надихає і приваблює» до джерела відповідного впливу, даючи змогу тому, хто
його контролює, домагатися бажаного результату [5]. При цьому
найважливішою характеристикою «м’якої сили» дослідник вважає її відносно
більш помітну незалежність від держави та уряду країни, яка володіє такою
силою. «Жорстка сила» набагато сильніше прив’язана до державної політики.

Тому владі відносно складніше маніпулювати першою і набагато простіше –
другою. Як наслідок, ефект від дії «м’якої сили» – на відміну, наприклад, від
економічних санкцій чи військової акції – виявляється більш аморфним і їм
важче точно його планувати.
Розуміння світової політики Дж. Наєм – ключ до визначення ролі у ній
«м’якої сили», однією зі складових якої є культурний чинник, а інструментом –
культурна дипломатія. Саме через істотний вплив цього чинника на загальні
соціально-економічні процеси і міждержавні відносини і зв’язки його значення
в міжнародній політиці набуло нового звучання. Відповідно до цього багато
країн світу починають звертати більшу увагу на свою культурну політику,
оскільки експорт, поширення та популяризація національної культури або,
навпаки, відторгнення зовнішньої культурної експансії стає найбільш дієвим
інструментом зовнішньої політики. Відтак, культурну дипломатію прийнято
розглядати як «обмін ідеями, інформацією, мистецтвом та іншими аспектами
культури, здійснюваний між націями та їхніми народами з метою зміцнення
взаєморозуміння» – це визначення американського політолога Мільтона
К. Каммінгса, викладене ним у статті «Cultural Diplomacy and the United States
Government» [13].
«М’яка сила» в тому вигляді, в якому вона була сформульована Дж. Наєм,
мала на увазі, що лише країна, яка володіє «універсальними» (американськими)
цінностями, може проводити легітимну внутрішню і зовнішню політику і
«м’яко» залучати прихильників. Однак у XXI ст. не тільки США та інші західні
демократії, а й цілий ряд країн, які не ставлять на перше місце демократичні
цінності, стали докладати комплексних зусиль, спрямованих на нарощування
своєї «м’якої сили» шляхом проведення публічної дипломатії.
Уперше 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) [2]. Термін, уведений в якості заміни слова «пропаганда», з
плином часу зазнав значної еволюції і переосмислення. У той час, як в період
холодної війни публічна дипломатія активно використовувалася протиборчими
блоками для просування своєї ідеології, із закінченням війни інтерес до неї
помітно знизився. У XXI ст. з появою нових загроз і трансформацією системи
міжнародних відносин використання інструментів публічної дипломатії знову
набуло актуальності. Більше того, почали проявлятися нові ознаки, характерні
для публічної дипломатії в сучасних умовах. Зокрема, набуття публічною
дипломатією форми діалогу: важливо не тільки донести певну інформацію до
публіки, а й проаналізувати зворотну реакцію, і, за необхідності, скоригувати
стратегію. Активне використання нових технологій і можливостей мережі
Інтернет у публічній дипломатії призвело до появи термінів «кібердипломатія»,
або «публічна дипломатія Web 2.0». На публічну дипломатію вплинув також
термін «брендинг», що має на увазі можливість оцінювати державу з точки зору
її привабливості як бренда. Збагатила інструментарій публічної дипломатії і,
так звана, дипломатія гуманітарної допомоги (aid diplomacy), покликана

покращувати імідж держави серед населення інших країн завдяки активній
фінансовій участі у вирішенні їхніх нагальних проблем.
Завдання ж культурної дипломатії полягає у використанні культури як
об’єкта і засобу досягнення основоположних цілей зовнішньої політики
держави, створення сприятливого образу країни, популяризації культури і мов
її народів тощо. Ці завдання виконують спеціальні інститути з розгалуженою
мережею представництв у різних країнах, діяльність яких координується
дипломатичним відомством чи безпосередньо урядом [3]. До реалізації
пріоритетів культурної дипломатії залучаються також й інші відомства, які
відповідають за сфери мистецтва, науки, освіти, спорту, туризму, масової
інформації. Основними інститутами культурної дипломатії є закордонні
культурні центри, які вирізняються універсальністю і поєднують різні види
діяльності, зокрема, організацію гастролей відомих діячів культури і мистецтв,
різних творчих колективів, проведення «Днів культури» своєї країни тощо.
Найбільш традиційними формами культурної дипломатії є всесвітні виставки,
форуми, фестивалі. Крім культурних центрів, нині збільшується кількість
громадських організацій, наприклад, благодійних фондів. Ефективність
культурної дипломатії залежить також і від рівня розвитку культурної індустрії
країни.
Для України культурна дипломатія має надзвичайно важливе значення.
Її реалізація пов’язана, зокрема, з вирішенням питань національної безпеки,
стимулюванням попиту на національний продукт за кордоном, забезпеченням
розвитку багатьох сфер суспільства, у тому числі соціальної та культурної.
Однак нині, як свідчать фахівці Національного інституту стратегічних
досліджень, відсутня послідовна позиція держави стосовно впровадження
політики культурної дипломатії, їй бракує інструментарію, стратегії та
інституційних засад [7].
Зважаючи на незаперечне значення культурної дипломатії у процесі
створення позитивного образу держави, культура, а отже, і культурна
дипломатія повинні стати справою найвищого державного значення. Нашій
країні слід творчо переосмислити можливості традиційних архетипічних
культурних образів и символів, а також знайти нові культурні образи і символи
для створення гідного іміджу України у світі. І пам’ятати, що цінність
культурної дипломатії полягає в її відкритості і доступності не лише для
державного та приватного секторів, а й громадянського суспільства.
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CULTURAL DIPLOMACY: NEW CHALLENGES FOR UKRAINE
Attention is drawn to the actualization of cultural diplomacy in modern
society and its connection with the need to take into account the state of diplomatic
cultural factors for inter-state understanding. It is explained the idea of concepts of
«public diplomacy», «soft power». Attention is drawn to the cultural diplomacy
goals. The goals of cultural diplomacy are: «to use culture like the object and method
to reach the main goals of foreign policy», «to create a positive image of the
country», «to popularize culture and languages of different indigenous people and
nationalities of the country» etc. The purpose of this article is to define the meaning
of the term «cultural diplomacy» as an instrument of influence and an essential
component of creating the country image. Among scientific methods the systematic
method was preferred. Due to it the analysis of the problem of cultural diplomacy in
the context of international relations became possible. Conclusions are drawn about
the need to rethink the capabilities of traditional archetypal image and cultural
symbols and find new cultural image and symbols to create an image worthy of
Ukraine. Ultimately, the value of cultural diplomacy is its openness and accessibility
not only for the public and private sectors but for civil society.
Key words: cultural diplomacy, public diplomacy, «soft power» cultural
policy.
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РОЛЬ І МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОСТІ:
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РЕАЛІЇ
Як зазначено у документі Несторівської групи «Договір гідності заради
сталого розвитку», нині Україна прагне змін, але водночас боїться їх. Наразі
очевидним є той факт, що світ змінився і продовжує змінюватися, та чи
змінюється Україна?[6].
Одним з основних питань, пов’язаних із феноменом глобалізації, нині є
питання про те, хто опиняється у виграші від глобалізації? Фактично основну
частину переваг отримують багаті країни чи індивіди. Другий аспект
пов’язаний, на нашу думку, із потенційною регіональною чи глобальною
нестабільністю через взаємозалежність країн на світовому рівні. Очевидно,
що глобалізація у її нинішній формі не сприяє покращенню міжнародних
відносин у всіх сферах. Навпаки, вона, на нашу думку, виявилася каталізатором
соціально-політичної напруги та конфліктів у сучасному світі. Поляризація
багатства та бідності, боротьба за ринки, за доступ до енергетичних та
природних ресурсів, інформаційна та культурна експансія Заходу, яка
сприймається іншими народами як загроза їхній культурній та цивілізаційній
ідентичності – все це слугує підґрунтям для національного та релігійного
екстремізму і фундаменталізму, етнічного сепаратизму, ксенофобії,
тероризму.
Виклики глобалізації досить суттєво відобразилися і на Україні.
У 1990-ті рр. Україна опинилася переважно у положенні об’єкта та жертви
глобалізації; українське суспільство відчуло на собі шокову дію негативних
наслідків форсованого включення у світовий процес і не змогло по-справжньому
захистити свої інтереси.
Ключові слова: глобалізація, Україна, міжнародні відносини,
Несторівська група, національний інтерес.
Для того, аби зрозуміти місце та роль України у політичній структурі
світу, що змінюється, слід перш за все звернутися до аналізу того, що нині
представляє собою сучасний світ.
Мета статті полягає у аналізі ролі та місця України у глобальних
процесах сучасності.
Завдання – дослідити актуальні проблеми участі України у глобальних
проблемах сучасності.
Концептуальним підґрунтям для написання статті слугували теоретичні
розробки, представлені у роботах західних та вітчизняних учених:
Богдана Гаврилишина [5], Володимира Наконечного [8], Бориса Зажигаєва [7],

Еріка Райнерта [9], Ульріха Бека [1], Мільтона Фрідмана [13], Олвіна Тофлера
[10; 11; 12] тощо.
Тож, існує численна кількість концепцій і підходів зі спробами
осмислення характеристик політичної структури світу та тенденцій його
перебудови у ХХІ ст. В одних концепціях світ уявляється все більш
гомогенним, головним чином унаслідок розвитку процесів глобалізації, що
охоплюють нові території та сфери (економічні, соціальні, політичні, культурні
тощо). У цих концепціях глобалізація, зазвичай, розглядається як поширення
західних моделей, цінностей та інститутів. Класичними у цьому плані є роботи
Ф. Фукуями [14].
В інших теоретичних схемах світ виглядає розділеним або розколотим.
При цьому основою для розколу є різні критерії: цивілізації у С. Хантингтона
[15], так само цивілізації, але іншого роду – сільськогосподарська,
індустріальна та постіндустріальна – у О. Тоффлера [11] рівень соціальноекономічного розвитку країн (високий, середній і низький; на основі чого,
відповідно, виділяються центр, напівпериферія та периферія) –
у І. Валлерстайна [4] .
Нарешті, існують концепції, у яких робляться спроби поєднати обидві
тенденції: глобалізацію та універсалізацію світу з одного боку, та його
фрагментацію – з іншого.
Але незалежно від того, якої саме позиції дотримуються дослідники,
більшість із них підкреслюють, що на поч. ХХІ ст. світ переживає певний
критичний період, який визначають як «точку біфуркації», «перехідний вік»,
епоха невизначеності тощо.
Саме в таких геополітичних умовах і відбувається транзит української
держави.
Із точки зору глобалізації та державно-політичних цілей географічне
розташування України та її геополітичне становище, що з нього випливає, має
як переваги, так і недоліки. Країна розташована на перехресті впливів – між
Сходом та Заходом, має відкриті торговельні шляхи з державами Півночі та
Півдня. Приналежність України через Чорне море до басейну Середземного
моря визначає її легкий доступ до регіону Близького Сходу. До переваг
належать сприятливі кліматичні умови та багаті природні ресурси.
Недоліками геополітичного становища України є відсутність природних
кордонів, за винятком Півдня (Чорне море), близькість держав, для яких
Україна в минулому ставала територією експансії. Із погляду геополітики, для
збереження своєї впливовості Україна повинна розвивати добросусідські
відносини з усіма прикордонними державами, насамперед, з Росією, йти на
розвиток стосунків з країнами Європи, мати партнерів на Заході, Сході, Півдні
та Півночі, не допускати однієї геополітичної орієнтації. Вона повинна
відстояти суверенітет стосовно Криму, який є природним продовженням
території України і має велике значення для виходу на Близький та Середній
Схід та до басейну Середземного моря. На думку відомого американського
політолога З. Бжезинського, проголошення незалежності Криму або

приєднання його в тій чи іншій формі до Росії призвело б до послаблення
української держави [2, c. 67].
Тому Україна не може залишатися осторонь сучасних глобалізаційних
процесів. Але що ж ці процеси несуть для України – благо та процвітання чи ще
більшу залежність від світових політичних центрів?
Очевидно, що стояти осторонь інтеграційних процесів, які нині
охоплюють усю планету, ще не вдалося жодній країні світу. Хочемо ми чи ні,
але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше
підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та
інтеграції.
Слід зазначити, що серед науковців ведуться дебати про здатність
української економіки інтегруватися у світові економічні процеси, але їхні
думки сходяться у тому, що попри всю відірваність значної частини української
економіки від глобальних ринків і незрозумілість економічної поведінки уряду
та національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на
виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів).
Як зазначає О. Білорус, і уряд, і корпоративний сектор в Україні лише
починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які
пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння «вбудовувати» свої
внутрішньополітичні плани та проекти у глобальні геостратегічні контексти
визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови
для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної
національної ідентичності [3, c. 319].
Зазначені питання є актуальними нині для України як ніколи, адже ні
держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб
продемонструвати сеанс «одночасної» гри на майданчиках, де діють
принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у
багатовимірному просторі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі
уявлення про національно-державну ідилію в умовах кризи «міжнародного
порядку» стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до
так званого «шоку глобалізації».
Нарешті, на нашу думку, на 26 році незалежності, aні у держави, aні у
політичних сил, що представлені у парламенті, досі немає цілісної стратегії
розвитку України у світі, стратегії, яка б не тільки декларувала, але й
пропонувала б технології ухвалення та проведення послідовної і прогнозованої
зовнішньої політики. На жаль, із цих питань відсутня навіть змістовна та
побудована на аргументах, а не на передвиборчих обіцянках
загальнонаціональна дискусія.
Глобалізація, з одного боку, уніфікує соціальний простір, а з другого –
призводить до чіткішої стратифікації світової спільноти. Формується система,
що складається з країн «ядра» глобалізації та країн «периферії» глобалізації.
На жаль, Україна не є суб’єктом глобалізації і відноситься в цьому аспекті до
периферійних держав. Це обумовлено як рівнем її соціально-економічного
розвитку, корумпованістю владної верхівки тощо так і місцем та роллю
держави у світовій геополітиці. Які ж проблеми встають перед Україною у

зв’язку з глобалізацією світу? Насамперед, це послаблення ролі держави і
посилення впливу на внутрішні українські процеси основних суб’єктів
глобалізації, а саме: країн «Великої сімки» (G7 – США, Канада, Англія,
Франція, Німеччина, Італія Японія), ТНК – транснаціональних кампаній
(наприклад, Газпром), а також міжнародних організацій та з’єднань
(ООН, НАТО, ЄС, СТО, МВФ, ФІФА, CНД) тощо. Наслідком глобалізації є
утворення наднаціональних інститутів і перехід у їхню компетенцію цілого
ряду політичних, економічних, соціальних функцій, виконуваних раніше
органами національних держав. Це призвело, з одного боку, до збільшення
числа національних державно-правових інститутів, орієнтованих на
задоволення потреб наднаціональних організацій, а з іншого – ліквідацію
функціонально непотрібних у нових умовах державних установ України.
Далі посилюється транснаціоналізація ринків (фінансових, матеріальних,
людських, енергетичних) та інших ресурсів. І Україна зіштовхується з
проблемою неконкурентоспроможності своєї продукції. Застосування, по-третє,
нових наукомістких і комунікаційних технологій, інформатизація суспільного
виробництва змінює зміст і формат значного масиву суспільних відносин.
Людина все більш дистанціюється від формально усталених, звичаєвих
процедур повсякденного життя, створюючи свій стиль і свою наповненість
життя певними подіями, переживаннями та дозвіллям за допомогою новітніх
технологій. Лібералізм (свобода норм, вибору напрямів соціальної активності,
вільний ринок, скасування кордонів і митних перешкод) поширюється як
світоглядна орієнтація людини і суспільства, що раціонально діє та оптимально
розвивається на сучасному відрізку часу. Дійсно, лібералізація обміну, нові
форми міжнародного розподілу праці, ріст руху капіталів, посилення
конкурентної боротьби дозволяють досягати економічного росту в багатьох
країнах світу, сприяють розширенню зайнятості, зниженню рівня бідності і
підвищенню добробуту. Отже, процеси глобалізації, безсумнівно відкривають
нові можливості людського розвитку, пов’язані із усесвітнім розповсюдженням
новітньої технології і форм виробничої організації, які одночасно забезпечують
високий матеріальний статус працівника, що вимагають від нього наукових
знань і мобілізують його творчу ініціативу й інтелектуальні здібності. Однак ці
нові можливості розподіляються вкрай нерівномірно, залишаються
недоступними більшості людей, які живуть за межами розвинених країн, в тому
числі й багатьом українцям. Тривала політична криза в Україні і обумовлено
нею регулювання суспільних процесів в ручному режимі завадять
впровадженню цивілізаційних механізмів управління й самоорганізації соціуму.
Чим багатші і міцніші внутрішні зв’язки суспільства, вищий ступінь його
ідейної, економічної і соціальної консолідації та чим повніше реалізуються
його внутрішні ресурси, тим успішніше українське суспільство здатне
використовувати переваги інтеграційних зв’язків і адаптуватися до умов
глобального простору. Нарешті, це призводить до дисонансу між вимогами
глобалізації та соціально-культурними і економічними традиціями нашої
держави (наприклад, глобальна еліта вимагає від України вільного продажу
землі іноземцям, що протирічить чинному законодавству України).

Підсумовуючи зазначене, можемо стверджувати, що з одного боку,
глобалізація несе у собі багато позитивного, створює передумови
інтелектуального і технологічного прориву, комунікативний і культурний
зв’язок з усім світом, а з іншого – руйнує нашу традиційну культуру. Хоча
варто відзначити той факт, що нині українці після чергової хвилі захоплення
чужою естетикою і чужим стилем життя (а особливо після початку російської
агресії на Сході України), іноземними зразками масової культури, знову
тягнуться до своєї культури. Нині українська масова культура, на жаль, усе ще
зберігає меншовартісність, провінційність, має схильність до калькування, а
традиції і цінності української культури не відповідають динамічному,
урбаністичному сьогоденню. Актуальною є проблема модернізації культури.
Іноді ми самі вбачаємо відсталість, штучно створюємо вакуум сучасного
культурного простору і заповнюємо його елементами іноземних культур,
які професійно створюють чужим націям ілюзію могутності.
По мірі перетворення України на країну, що посідає певне місце у системі
міжнародного розподілу праці, посилюється процес десакралізації базових
цінностей національної культури, швидкими темпами зростає кількість тих, хто
вважає себе «громадянином світу», тих, хто здатний розглядати вітчизняну
історію як ланку безглуздостей, помилок і злочинів. Вважаю, немає
необхідності доводити той факт, що прийняття подібних установок широкими
масами (а саме цього прагнуть ідеологи глобалізації) є надзвичайно
небезпечним, адже історія не знає прикладів того, коли нація, що визнала свою
духовну поразку, зберегла б свій креативний потенціал та змогла перетворитися
на активного історичного суб’єкта, який впливає на процеси, що відбуваються у
різних сферах життя суспільства.
І насамкінець, у передмові до своєї книги відомий норвезький економіст,
лауреат Нобелівської премії з літератури Ерік Райнерт зауважує, що Україна
має перевагу, бо є великим ринком і знає приклади сусідів, які варто
наслідувати. Тож автор радить не робити так, як кажуть багатші сусіди, а
робити так, як робили вони. Тобто не відкриватися широко для вільної торгівлі,
доки буде досягнуто міцної національної промислової основи [9].
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ROLE AND PLACE OF UKRAINE IN THE GLOBAL PROCESS OF
THE PRESENT: CHALLENGES, PROSPECTS AND REALITIES
Nowadays the phenomenon of fast globalization is creating the question:
«Who benefits from globalization?» In fact, wealthy countries or individuals access
to the main benefits. In author opinion, the second aspect is related with regional or
global instability due to the interdependence of countries worldwide. It is reported
that the current form of globalization does not improve any spheres of international
relations. Moreover, nowadays the globalization is the catalyst for social and
political tensions and conflicts in the world.
Attention is drawn to wealth and poverty distance, the struggle for markets,
energy and natural resources, information and cultural expansion of the West, which
is perceived by other nations as a threat to their cultural and civilization identity.

All these things create a basis for national and religious extremism and
fundamentalism, ethnic separatism, xenophobia and terrorism.
Conclusions are drawn to the challenges of globalization influenced on
Ukraine. In 1990s Ukraine was mainly the object and the victim of globalization.
Ukrainian society felt the shock effect of negative consequences of globalization
processes and couldn’t protect their interests.
Key words: globalization, Ukraine, international relationship, Nestorivska
group, national interest.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПОСТКОНФЛІКТНОГО ПРИМИРЕННЯ В УКРАЇНІ
В умовах російської агресії проти України особливості та перспективи
постконфліктного примирення є нині актуальними. Застосувавши системні,
аналітичні, статистичні і компаративні методи, автор обґрунтовує
необхідність формування комплексної стратегії постконфліктного
примирення шляхом розбудови в українському суспільстві позитивного миру
на засадах справедливості, суверенітету Української держави, верховенства
права та поваги до свободи вибору власної долі громадянами. Стратегія
постконфліктного примирення в Україні має спиратися на ефективну
взаємодію державних установ, недержавних суб’єктів, міжнародних і
національних організацій та унеможливить подібні конфлікти у
майбутньому. Автор наголошує на тому, що успішний результат
постконфліктного примирення в Україні великою мірою залежить від
здатності держави гарантувати безпеку і високі стандарти життя людей,
формувати сприятливі умови розвитку підприємництва і забезпечення
роботою та соціальною підтримкою всіх громадян єдиної України незалежно
від регіону проживання.
Ключові слова: конфлікт, постконфліктне примирення, відновлення,
розбудова миру, стратегія примирення.
Постановка проблеми. Для успішного діалогу між сторонами
громадянського конфлікту в Україні, для врегулювання цього конфлікту та
для ефективного постконфліктного примирення наразі необхідно окреслити
низку актуальних питань, вирішення яких гарантуватиме тривалий мир на
нині окупованих українських територіях, їхню успішну реінтеграцію та
розвиток у складі України, а також унеможливить рецидив цього конфлікту у
майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після 2014 р. з’явилося
чимало публікацій, присвячених наслідкам російської агресії проти України

[1; 2], постконфліктному врегулюванню [5; 7], реінтеграції анексованих
територій [4], постконфліктній відбудові та дослідженню оцінки
постконфліктного відновлення [6], проте наразі бракує ґрунтовних праць, що
комплексно висвітлювали б актуальні питання постконфліктного примирення
у постраждалих від цієї агресії регіонах України.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Принципи, засади, завдання та елементи стратегії постконфліктного
примирення як системи актуальних, доцільних, послідовних і реальних
ініціатив, рішень, кроків і дій після внутрішньоукраїнського конфлікту наразі
потребують окреслення з метою унеможливити прояв суспільного насильства
у майбутньому шляхом розбудови позитивного миру на основі
справедливості.
Формулювання цілей статті. Аби уникнути суперечностей у
формулюваннях, варто спершу виокремити питання постконфліктної
відбудови постраждалих від російської агресії регіонів (вирішення базових
економічних проблем, відбудова зруйнованого житла та інфраструктур, в тому
числі освітніх, забезпечення місцевого населення роботою з можливою
перекваліфікацією, постачання споживчої продукції та продуктів харчування,
облаштування медичної допомоги) і питання постконфліктного примирення,
про які йтиметься нижче. Обидві групи питань мають вирішуватися
паралельно, аби примирення відбулося, а мир на нині окупованих територіях
був стійким і тривалим.
Кінець насильницького конфлікту створює складний порядок денний –
від перебудови політичних механізмів і відновлення економічної
інфраструктури, створення ефективних інституцій громадянської безпеки та
соціального забезпечення до комплексного постконфліктного примирення на
основі справедливості. Світовий досвід показує, що ослаблене конфліктом
суспільство не в змозі виконати одночасно всі необхідні заходи з ліквідації
його негативних наслідків. Рішення щодо того, коли розробляти й втілювати
процес примирення неминуче серйозно вплине на кінцевий результат, проте
непрості рішення повинні бути прийняті на рівні вищого керівництва держави.
У цьому контексті актуальним видається питання: хто безпосередньо мав би
координувати процес постконфліктного примирення і відповідати за його
результат? Політичне керівництво та управління традиційними методами з
центру майже гарантовано приречене на фіаско внаслідок об’єктивних
факторів українського сьогодення, які не є предметом нашого дослідження, –
буде даремно втрачено час, зусилля людей, а довіра громадян до прогресивної
ініціативи буде зведена нанівець. Тому, на наше переконання, перш за все
потрібно створити і популяризувати серед широких верств населення
ідеологію примирення, яка має бути аполітичною за походженням –
створюватися не політиками, але вченими, професіоналами-управлінцями,
журналістами,
релігійними
діячами,
психологами,
музикантами,
письменниками, філософами, лінгвістами, одним словом, моральними
авторитетами, із числа яких має бути сформована шляхом голосування через

Інтернет Координаційна рада – орган, який реалізовуватиме національнодержавні ініціативи із постконфліктного примирення в Україні.
Постконфліктне примирення нині вороже налаштованих сторін має
будуватися на засадах справедливості, милосердя, поваги, свободи вибору
власної долі громадянами та суверенітету Української держави у процесі
примирення та спиратися на ефективну взаємодію державних установ,
недержавних суб’єктів, міжнародних та національних організацій. Врахування
особливостей конфліктної взаємодії, специфіки нині окупованих регіонів
сприятиме процесу постконфліктного примирення в українському суспільстві
та удосконалить його механізм.
Головним завданням постконфліктного примирення є формування
загальнонаціонального консенсусу шляхом реалізації комплексної стратегії
примирення, яка поєднувала б конкретні заходи із поліпшення соціальнополітичної ситуації з конструктивною трансляцією позитивних перспектив
подальшого розвитку нині анексованих регіонів і України в цілому.
Серед елементів цієї стратегії варто виокремити такі військово-поліційні
заходи як деескалація конфлікту, роззброєння комбатантів, розмінування
територій, демілітаризація громадських формувань, підтримання порядку,
створення належного безпекового середовища. Актуальним питанням є
припинення збройного протиборства в регіоні, відвернення загрози
переведення його в стан «замороженого конфлікту» (тліючий конфлікт може в
будь-який час прийняти найзапекліші форми), звільнення усіх полонених і
заручників, відновлення повного суверенітету України на всіх нині
окупованих територіях, соціально-психологічна реабілітація людей.
Наша держава потребує міжнародної військової місії, яка матиме право
на застосовування сили задля попередження чергової хвилі ескалації, тобто
матиме здатність встановити т. зв. «негативний» мир як припинення бойових
дій без примирення між його сторонами. Проте лише військова (чи навіть
доповнена поліцейською) місія не зможе забезпечити «позитивний» мир як
різнорівневу системну діяльність упродовж тривалого періоду часу з метою
усунення глибинних причин конфлікту і створення структур, які здатні
забезпечити конструктивний діалог у постконфліктному суспільстві та
гарантувати недопущення конфлікту у майбутньому. Саме такий
«позитивний» мир має бути кінцевим результатом постконфліктного
примирення в Україні, оскільки лише мир, заснований на справедливості щодо
всіх сторін громадянського конфлікту, може бути стійким і тривалим.
Миротворчі місії, що можуть функціонувати разом із військовими чи
цивільними місіями з підтримки миру чи окремо від них, виконуватимуть такі
завдання як допомога в розбудові силових структур, розмінування територій,
інтеграція комбатантів у суспільство. Зі свого боку, українська сторона
повинна активно працювати з жертвами конфлікту та сприяти їхній інтеграції
в мирне середовище шляхом підтримки місцевих ініціатив.
Особливої уваги в контексті постконфліктного примирення та
реінтеграції Донбасу та Криму в Україну заслуговують політико-правові
питання верховенства права і гарантій дотримання прав і свобод громадян.

Адже кожна людина, яка називає себе жертвою злочину, пов’язаного з
конфліктом на Донбасі, повинна мати доступ до правосуддя, їй має бути
забезпечений правовий захист і належне відшкодування. Програми такої
підтримки мають бути доступними всім жертвам нелюдського поводження та
їхнім родинам, щоб таким чином повною мірою забезпечити їхню
реабілітацію [3]. У процесі примирення «важливо уникнути випадків
неправомірного покарання місцевих депутатів, службовців, медиків, освітян та
інших, не заплямованих кров’ю, які усвідомлено чи під примусом, через
загрози здоров’ю й життю власному та близьких виконували службові
обов’язки на територіях, підконтрольних «ДНР»-«ЛНР»івським терористам,
російським диверсантам та ін. бойовикам. Водночас невідворотним має бути
передбачене законом покарання за злочини проти мирних громадян, держави
та її захисників» [2, с. 563]. Покарання за злочини проти людяності і геноцид
має бути невідворотним, винні у серйозних порушеннях прав людини будуть
притягнуті до відповідальності, незважаючи на те, що існує чимало
труднощів, пов’язаних із судовим переслідуванням осіб, яких звинувачують у
тяжких порушеннях прав людини, особливо коли йдеться про найманців чи
іноземних бойовиків. Колаборанти з числа українських громадян
(100–150 тис.) – мають бути позбавлені громадянства, засуджені і у разі
амністії вислані до Росії – це дозволить зруйнувати ядро сепаратистськоколаборантської агресивної меншості, не порушуючи при цьому права
людини. Саме тому для української влади важливо співпрацювати
з відповідними міжнародними структурами, які можуть надати свою допомогу
у вирішенні цього питання, оскільки мають досвід врегулювання подібних
конфліктів.
Реформування та зміцнення державних установ, підготовка персоналу
силових структур, боротьба з корупцією у правоохоронних органах, захист
прав людини забезпечать реінтеграцію громадян постраждалих від російської
агресії регіонів у єдиний – багатоманітний і строкатий – український
суспільний простір.
Економічно-соціальні
елементи
стратегії
постконфліктного
примирення мають неодмінно передбачати відновлення економічногосподарської, транспортної та промислової інфраструктури постраждалих від
російської агресії регіонів, причому у формі реконструкції і реструктуризації
на засадах економічної та соціальної доцільності й ефективності. Водночас,
державі слід подбати про справедливий розподіл ресурсів та рівний доступ до
соціальних послуг: «нейтралізації конфліктного потенціалу міжрегіональних
соціально-економічних відмінностей та пов’язаних з ними суспільних
протиріч, а отже, і створенню умов для подальшої громадянської консолідації
населення сприятиме впровадження на всій території України єдиних
стандартів надання соціальних послуг» [2, с. 561]. Підтримуючи в цілому
викладену вище думку авторів колективної монографії «Донбас в
етнополітичному вимірі», зауважимо, що розбудова позитивного миру на
основі справедливості не повинна обмежуватися Донбасом і Кримом.
В процесі постконфліктного примирення важливо не допускати спекуляції на

тему відмінностей між різними областями, натомість компетентні органи
центральної та місцевої влади мають проводити таку політику, яка сприятиме
національній консолідації шляхом вирішення тих структурних проблем, від
яких страждають громадяни всіх областей: корупція, організована
злочинність, свавілля правоохоронних органів, безробіття на місцях, закриті
політичні інституції, низька якість освіти та охорони здоров’я тощо.
Подолання вищезазначених викликів стане міцною запорукою миру і
стабільності в Україні та мінімізує шанси нового соціального вибуху, здатного
вийти на міжнародний рівень і спровокувати чергову фазу міжнародної кризи.
Окремо варто виділити заохочувально-мотиваційні заходи на кшталт
«розроблення і втілення програм заохочення мобільності економічно
активного населення, що уможливить ефективнішу реалізацію трудового
потенціалу країни і водночас стане дієвим чинником консолідації українців
різної етнічної і регіональної самоідентифікації, оскільки забезпечуватиме їх
тіснішу виробничу, соціальну і міжособистісну взаємодію» [2, с. 560].
Гуманітарно-освітні заходи – інтеграція учасників бойових дій у
суспільство, репатріація біженців, стимулювання національного діалогу тощо –
також вважаються нами необхідними елементами стратегії постконфліктного
примирення в Україні. Населення нині окупованих територій потребує
інтенсивної психологічної терапії, проте не за рахунок нав’язування нових
ідолів і звинувачень у колабораціонізмі, що остаточно віддалить момент
примирення, але за рахунок зваженої інформаційної політики, заснованої на
консенсусі та спільному баченні стратегічного розвитку держави. Враховуючи
величезний обсяг проблем у політичній, безпековій, економічній,
енергетичній, соціальній та інших сферах, суспільство і політичні еліти не
можуть дозволити собі витратити десятиліття для соціального популізму,
відтягування реформ, обговорення окремих історичних перипетій чи
доведення іншій стороні власної правоти. Національний діалог має відбутися
відносно швидко, бути конструктивним за змістом і формою, зосереджуючись
насамперед на тих питаннях суспільного порядку денного, які об’єднують
різні регіони чи верстви населення. Питання, які викликають роздратування чи
несприйняття у великих суспільних груп, повинні бути обговорені, але «у
випадку відсутності швидких перспектив досягнення консенсусу вони повинні
бути відкладені для обговорення на майбутнє або передані на рівень регіонів чи
громад, де вони не викликатимуть серйозних суперечностей чи конфліктів» [5].
Актуальним питанням постконфліктного примирення на нині
окупованих українських територіях залишається реалізація практичних
заходів сприяння національній освіті й культурі етнічних меншин. При цьому
розвиток національно мовної освіти не повинен вести до самоізоляції,
культурної, соціальної чи етнічної замкнутості, а має всіляко стимулюватися
державою, пов’язуватися із загальними інтеграційними процесами, а
володіння державною мовою має стати і необхідною умовою для здобуття
вищої освіти та обіймання державних посад, і привабливим для молоді
трендом, що наповнений зрозумілими, актуальними і ненудними смислами.
У масштабі всієї України державна «мова повинна розвиватися як феномен

культури та соціальної комунікації інструмент національного інформаційного
простору та чинник національної системи інформаційної безпеки, як атрибут
суверенності держави» [2, с. 567]. До того ж є великий пласт роботи,
пов’язаний з освітньою діяльністю, зокрема, з патріотичним вихованням
молоді в школах, і підтримкою функціонування університетів, які опинилися у
вигнанні.
Українізація постраждалих від російської агресії регіонів має
забезпечити соціальну інтеграцію громадян різної національності,
консолідацію української нації, українського народу, всіх корінних народів і
національних меншин України.
Світовий досвід врегулювання конфліктів засвідчує зростання
ефективності та прискорення процесу постконфліктного примирення
внаслідок поширення різноманітності інформаційно-комунікаційних засобів
та їх застосування в цьому процесі.
Враховуючи специфіку регіону та наявність низки ментальних маркерів
радянської доби у більшості мешканців нині окупованих територій,
українській владі варто запровадити адміністративні обмеження трансляції на
нині окупованих територіях програм телеканалів і радіостанцій країниагресора та поширення іншої мас-медійної продукції, яка дестабілізує
суспільну ситуацію в Україні, деформує національний інформаційний простір
і детермінує загрози національній безпеці.
Наразі інформаційно-комунікативна стратегія України в східних і
південних регіонах, у тому числі на неокупованих територіях Донецької та
Луганської областей, де велика частина населення впевнено продовжує
дивитися російські канали через супутник, слухати сепаратистське радіо, сигнал
якого з Донецька легко сягає Краматорська [1], вважається нами такою, що
потребує сутнісного оновлення і комплексного реформування.
Українська держава мусить створити нову соціально-політичну
ситуацію з чітким баченням і конструктивною трансляцією позитивних
перспектив подальшого соціально-економічного розвитку регіону та різних
верств населення за допомогою засобів масової комунікації. Ми вважаємо це
пріоритетом державної інформаційної політики і єдиною запорукою
постконфліктної стабілізації нині окупованих регіонів України.
Висновки. Мир в Україні за умови соціальної згуртованості та
забезпечення громадської безпеки має стати національною ідеєю, реалізація
якої залежить і від керівництва держави, і від суспільства в цілому. Основні
складові стратегії примирення: військово-поліційні заходи, вирішення
політико-правових питань, соціально-економічна програма, гуманітарноосвітні та інформаційно-комунікативні завдання.
Для успішної інтеграції жителів постраждалих від російської агресії
регіонів у єдиний український суспільний простір держава повинна
гарантувати безпеку і високі стандарти життя громадян, забезпечувати їх
роботою та соціальною підтримкою, формувати сприятливі умови для
розвитку підприємництва.

Для встановлення «позитивного» миру в Україні також необхідно
розробити багатоаспектну ідеологію примирення, яка повинна створюватися
не політиками, а Координаційною радою примирення, до складу якої треба
залучити моральних авторитетів українського суспільства разом із творчими,
креативними особистостями з числа професійних управлінців, бізнесменів і
представників культури.
Практичне втіленння примирення починається із проведення
загальнонаціонального діалогу з метою вироблення національної політики
єдності, яка б була покликана об’єднати різні регіони України спільним
баченням майбутнього розвитку держави та запобігти виникненню в
майбутньому нових векторів дезінтеграції.
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CURRENT ISSUES OF POST-CONFLICT RECONCILIATION
IN UKRAINE
In terms of Russian aggression against Ukraine peculiarities and prospects
of post-conflict are reconciliation topical issues which are facing today. Applying
systematic, analytical, statistical and comparative methods, the author proves the
need to formulate a comprehensive strategy for post-conflict reconciliation by
building positive in Ukrainian society of peace based on justice, sovereignty of the
Ukrainian state, the rule of law and respect for the freedom to choose their own
destiny of citizens. The strategy of post-conflict reconciliation in Ukraine should be
based on effective interaction between government agencies, non-state actors,
international and national organizations and prevent such conflicts in the future. The
author emphasizes that a successful a result of post-conflict reconciliation in Ukraine
is largely dependent on the ability of States to guarantee security and high standards
of living of people, generate favourable conditions for business development and
providing social support and work of all citizens of Ukraine united regardless of
region of residence.
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ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті розглянуто подальші вектори формування європейської
ідентичності і значення України для цього процесу. Мета дослідження полягає
в аналізі стану формування європейської ідентичності в умовах розвитку
Європейського Союзу та можливих перспектив цього процесу для українського
державотворення. На основі історико-філософського, хронологічного,
компаративного та геополітичного методів проаналізовано сучасний стан
інтеграції України до європейських політико-економічних структур і
вироблення спільних цінностей серед країн-членів Європейського Союзу.
У результатах дослідження можна констатувати, що на нинішньому
етапі існують певні перешкоди для продовження процесу формування єдиної
європейської ідентичності. Утім, продовження та інтенсифікація цього
процесу можливі за умови підтримки спільного бачення з боку європейських
країн, продовження активної міжнародної комунікації та готовності

конструктивно відповідати на соціально-економічні та військово-політичні
виклики. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що
поглиблення інтеграції та продовження формування європейської
ідентичності можливе за умови готовності європейських країн до
взаємовигідного спілкування та економічно-військової співпраці на основі
спільних цінностей.
Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз (ЄС),
Європейська політика сусідства (ЄПС), Асоціація Україна-ЄС, нові
транснаціональні актори, Acquis communautaire.
Протягом останньої декади Європейський Союз зазнав істотних
суспільно-політичних трансформацій. До цієї міжнародної організації
приєдналася низка центральноєвропейських країн, було здійснено спробу
прийняття Конституції Європейського Союзу, країни-члени ЄС зіштовхнулися
з гострою міграційною проблемою та потребою врегулювання питання
біженців з гарячих точок Близького Сходу. Ці події суттєво вплинули на процес
формування європейської ідентичності. Оскільки вступ до Європейського
Союзу є одним із зовнішньополітичних пріоритетів України, важливо
проаналізувати проблему подальших векторів формування європейської
ідентичності та значення України для цього процесу. Мета дослідження
полягає у аналізі стану формування європейської ідентичності в умовах
розвитку Європейського Союзу та можливих перспектив цього процесу для
українського державотворення.
Аналіз досліджень на цю тему свідчить про значну зацікавленість
вітчизняних і зарубіжних експертів у питаннях впливу міжнародних
організацій, демократизації перехідних суспільств, міжнародної економічної
інтеграції, розвитку громадянського суспільства та етнополітики. Зокрема, цим
питанням приділяли увагу О. Сушко, В. Цвих, О. Бабкіна, М. Лациба,
Р. Хорольський, Р. Дзундза, І. Солоненко, Л. Акуленко, Н. Шаповалова,
А. Матвійчук. Як зазначає Я. Трущинський, головний перемовник з боку
Польщі, під час вступу до ЄС, ставлення польського суспільства до ідеї
приєднання до ЄС було мінливим. «У цілому більшість була налаштована
позитивно протягом усього процесу. Але частка тих, хто мав сумніви чи навіть
був категорично проти вступу Польщі в ЄС, остерігаючись негативних
матеріальних наслідків для себе, періодично зростала у процесі наближення
Польщі до членства» [2, c. 1]. Експерт стверджує: «Якби ви спитали німця
25 років тому, чи може він/вона уявити собі поляка в ролі свого начальника,
він/вона заперечив би. Якщо ж узяти результати того ж дослідження, проте
п’ятирічної давнини, більшість німців уже не заперечує проти поляка у ролі
свого боса, за умови належного рівня його компетентності. Національність
більше не є вирішальним фактором» [2, c. 1].
Європейські крайні праві партії з Нідерландів, Франції та Німеччини, які
нещодавно зібралися у Кобленці на конгрес, планують вихід своїх країн з ЄС,
повернення контролю над кордонами і кінець політики прийому мігрантів
[5, c. 1]. Опитування громадської думки свідчать, що більшість мешканців цих

країн хочуть, щоб до влади прийшли саме крайні праві [5, c. 1]. В умовах
посилення відцентрових тенденцій у Європейському Союзі прагнення України
до набуття членства в ЄС може стати надзвичайно складним завданням. Щодо
теперішнього стану Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, необхідно зазначити, що ситуація залишається достатньо складною,
великою мірою через результати референдуму в Нідерландах 2016 р..
Утім, європейський комісар із питань переговорів щодо розширення та
Європейської політики сусідства Й. Ган зазначає, що Нідерланди ратифікують
Угоду про асоціацію Україна-ЄС в першій половині 2017 р. [6, c.1].
Політолог О. В. Бабкіна принагідно зауважує, що «демократія створює тільки
умови для досягнення її високих цілей, а чи здійсняться вони чи ні – залежить
якраз від того, як і за яких обставин будуть відбуватися демократичні процеси
[1, c. 205].
Попри достатньо сильні євроскептичні настрої серед представників ЄС та
сумніви щодо можливості формування єдиної європейської ідентичності для
всіх країн континенту, варто також констатувати, що істотна частина населення
країн-членів ЄС та лідери європейських владних структур продовжують вірити
у спільні європейські цінності. Зокрема, на початку лютого 2017 р.
Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для
громадян Грузії [3, c. 1]. К. Становскі, один з лідерів руху «Солідарність» і
представник уряду Л. Валенси, зазначає: «багато людей у ХІХ столітті думали,
що Польщі вже ніколи не буде. Але, по-перше, треба пам’ятати, що ми маємо
традицію збройної боротьби за незалежність з кінця XVIII ст.. За цей час ми
розуміли, що відповідь є й не збройна. І це означає, що 100 років було
важливим берегти історію, традицію патріотичної поведінки в сім’ях» [4, c. 1].
Таким чином, у результатах дослідження можна констатувати, що на
нинішньому етапі існують певні перешкоди для продовження процесу
формування єдиної європейської ідентичності. Утім, продовження та
інтенсифікація цього процесу можливі за умови підтримки спільного бачення з
боку європейських країн, продовження активної міжнародної комунікації та
готовності конструктивно відповідати на соціально-економічні та військовополітичні виклики.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що поглиблення
інтеграції та продовження формування європейської ідентичності можливе за
умови готовності європейських країн до взаємовигідного спілкування та
економічно-військової співпраці на основі спільних цінностей. Серед
перспектив подальших досліджень варто зазначити аналіз стану міжнародної
економічної інтеграції між країнами-членами Європейського Союзу, а також
вплив громадянського суспільства на формування спільних європейських
цінностей.
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EUROPEAN IDENTITY IN TERMS OF EU DEVELOPMENT
The article examines further vectors of European identity formation and the
importance of Ukraine for this process. The purpose of the research is to analyze the
condition of European identity formation in terms of development of the European
Union and possible prospects of this process for Ukrainian state-building. On the
base of historical and philosophical, chronological, comparative and geopolitical
methods was analyzed the current state of Ukraine's integration into European
political and economic structures and the development of shared values among the
countries of the European Union.
According to the results of the research we can say that at this stage there are
some obstacles for the continuation of the formation process of a common European
identity. However, the continuation and intensification of this process are possible if
supported by a common vision of the European countries, continuation of active
international communication and readiness to constructively respond on socioeconomic and military-political challenges. Based on the analysis, we can conclude
that the deepening of integration and continuing of formation of European identity is
possible in case willingness of European countries to mutually beneficial dialogue
and economic and military cooperation based on shared values.
Key words: European integration, the European Union (EU), the European
Neighbourhood Policy (ENP), the EU-Ukraine Association, the new transnational
actors, Acquis communautai.
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СУЧАСНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНА – КНР:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Актуальність теми пов’язана зі зростаючою роллю Китаю як впливового
глобального гравця на світовій арені, необхідністю пошуку альтернативних
векторів зовнішньої політики України та збільшення динаміки і покращення
українсько-китайських відносин, які у 2011 р. набули статусу стратегічних.
Китай – лідер серед країн АТР, який стабільно входить до першої десятки
торгівельних партнерів України. Відповідно для модернізації України дуже
необхідні потужності провідних центрів світу, одним з яких є КНР У статті
проаналізовано основні етапи становлення українсько-китайських відносин,
особливості їх розвитку на сучасному етапі та окреслено подальші
перспективи взаємин між Україною і КНР. Китай кoнцентрує сили лише на
прioритетних напрямах свiтoвoї пoлiтики. Звідси, подальший розвиток
українсько-китайських відносин зростатиме головним чином у сфері
економіки, інвестицій, сільського господарства та валютно-фінансових
обмінів.
Ключові слова: Україна, Китай, українсько-китайські відносини.
Рубіж 1980-х – поч. 1990-х рр. став переломним у прoцесi фoрмування
сучасних китайських зoвнiшньoпoлiтичних кoнцепцiй. У Китаї був узятий курс
на «мирне пiднесення» на oснoвi спiльнoгo рoзвитку з iншими державами.
З’явився iнтерес в тoму, щoб забезпечити кiлька десятилiть рoбoти в мирнiй
oбстанoвцi, а такoж гарантувати не втягнення Китаю у мiжнарoднi кoнфлiкти.
Пiсля закiнчення «хoлoднoї війни» з’явилoся усвiдoмлення тoгo, щo нi
вiйськoвi альянси, нi пoлiтична система бiльше не є запoрукoю миру i безпеки
[17, с. 32]. Кoнцепцiя нoвoї безпеки КНР, як заявив китайський лідер Цзян
Цземiнь у виступi на XVI з’їздi Кoмпартiї Китаю в листoпадi 2002 р., будується
на oснoвi взаємнoї дoвiри, взаємнoї вигoди, рiвнoправнoстi i кooрдинацiї дiй
мiж країнами [15]. Цю кoнцепцiю мoжна назвати керiвним принципoм
нацioнальнoї стратегiї i найважливiшим кoмпoнентoм сучасної зoвнiшньoї
пoлiтики Китаю. У ній прoглядається тенденцiя до пoдальшoгo зменшення рoлi
та впливу традицiйних принципiв «великoї держави, щo рoзвивається» i
пoсилення глoбальних елементiв «великoї держави». Офіційний Пекін прагне
кoнсoлiдувати дружнi вiднoсини з сусiднiми країнами i найкращим чинoм
викoристoвувати наявнi нині стратегiчнi мoжливoстi. Невiд’ємним принципoм
китайськoї диплoматiї є дружба щoдo сусiдiв, а щирiсть – це спoсiб придбати
бiльше друзiв i партнерiв.

З огляду на це актуальність теми пов’язана зі зростаючою роллю Китаю,
як впливового глобального гравця на світовій арені, необхідністю пошуку
альтернативних векторів зовнішньої політики України та збільшення динаміки і
покращення українсько-китайських відносин, які у 2011 р. набули статусу
стратегічних. Китай – лідер серед країн АТР, який стабільно входить до першої
десятки торгівельних партнерів України [7, с. 30]. Відповідно для модернізації
України дуже необхідні потужності провідних центрів світу, одним з яких є
КНР [3, с. 10].
Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу основних етапів
становлення українсько-китайських відносин, особливостей їх розвитку на
сучасному етапі та окресленні подальших перспектив відносин між Україною і
КНР.
Договірно-правова база двосторонніх відносин нараховує майже
300 документів. Головними з тих, що регулюють політичні відносини між
Україною та КНР, є Спільне комюніке про встановлення дипломатичних
відносин між Україною та КНР (04.01.1992 р.), Спільні українсько-китайські
комюніке (31.10.1992 та 24.06.1995 рр.), Спільна (Київська) Декларація між
Україною та КНР (06.09.1994 р.), Спільна (Пекінська) Декларація про розвиток
і поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною та КНР
(04.12.1995 р.), Спільна (Київська) Декларація про зміцнення дружби і
всебічного співробітництва в ХХІ столітті (21.07.2001 р.), Спільна (Пекінська)
декларація України та КНР (18.11.2002 р.), Спільна заява України та КНР щодо
всебічного підвищення українсько-китайських відносин дружби та
співробітництва (02.09.2010 р.), Основні напрями розвитку відносин між
Україною та КНР на 2010–2012 рр. (02.09.2010 р.), Спільна декларація про
встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та
КНР (20.06.2011 р.), а також Договір про дружбу і співробітництво між
Україною і КНР, Спільна декларація України і Китайської Народної Республіки
про подальше поглиблення відносин стратегічного партнерства та Програма
розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР
на 2014–2018 рр. (усі – 05.12.2013 р.) [1]. Ключовим двостороннім документом
у контексті виведення українсько-китайського співробітництва на якісно новий
рівень стала Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин
стратегічного партнерства між Україною та КНР. Раніше, Угодою між Урядом
України та Урядом КНР створено Комісію зі співробітництва, яка стала
основним механізмом реалізації такого партнерства. Нині українсько-китайські
відносини стратегічного партнерства здійснюються на основі Спільної
декларації про їх поглиблення і Програми розвитку на 2014–2018 рр.
Становлення, еволюція, досягнення і проблеми українськокитайських відносин. Китай визнав незалежність України 27 грудня 1991 р.
Дипломатичні відносини між двома країнами було встановлено 4 січня 1992 р.
У березні 1993 р. було відкрито Посольство України в КНР. Генеральне

консульство України в Шанхаї функціонує з серпня 2001 р. Консульський округ
установи охоплює провінції Аньхой, Фуцзянь, Цзянсі, Цзянсу, Чжецзян та
м. Шанхай. Посольство КНР у Києві було відкрито в 1992 р. Із 2006 р. в
м. Одеса функціонує Генеральне консульство КНР. Консульський округ
установи включає територію Автономної Республіки Крим, Донецької,
Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а
також м. Севастополь [7].
У жовтні 1992 р. відбувся державний візит першого Президента України
Л. Кравчука до КНР, що започаткував низку візитів найвищих керівників обох
країн і заклав підвалини двосторонньої договірно-правової бази. У вересні
1994 р. відбувся офіційний візит в Україну Голови КНР Цзян Цземіня. У грудні
1995 р. – державний візит в КНР Президента України Л. Кучми. Таким чином
було остаточно закріплено високий рівень безпосередніх стосунків між
керівниками обох держав. Відбувалися активні контакти між всіма гілками
влади України та Китаю. У квітні 1993 р. відбувся візит до КНР Голови
Верховної Ради України І. Плюща, у квітні 1994 р. – віце-прем’єр-міністра
В. Шмарова. У червні 1995 р. Україну відвідав тодішній Прем’єр Держради
КНР Лі Пен, у березні 1996 р. – Голова Постійного комітету Всекитайських
Зборів Народних Представників Цяо Ши. У грудні 1997 р. відбувся візит до
Китаю прем’єр-міністра України В. Пустовойтенка. Започаткована традиція
підтримувалася і надалі. Про це свідчить візит Заступника Прем’єра Держради
КНР У Ї в Україну в березні 1999 р., Заступника Голови Народної політичної
консультативної ради Китаю Чень Цзюньшена в Україну в липні 1999 р.,
заступника Голови Верховної Ради України С. Гавриша до КНР у квітні 2000 р.,
Голови КНР Цзян Цземіня у липні 2001 р. [9, с. 33]. У 2002 р. відбувся
державний візит Л. Кучми до Китаю, а у 2003 р. – офіційний візит Президента
України до Гонконгу [5].
Надалі, з вини української сторони виникла пауза, що не сприяла
розвитку двосторонніх відносин. Досить прикрим є те, що Україна фактично не
скористалася значними можливостями для просування своїх інтересів, які
давала Олімпіада у Пекіні (2008) [5].
У відносинах двох держав прорив відбувся у 2010–2011 рр., коли було
відновлено політичні контакти на найвищому рівні та оформлено стратегічне
партнерство. Початок певного пожвавлення політичного діалогу можна назвати
зустріч лідерів держав у квітні 2010 р. в рамках Вашингтонського саміту щодо
питань ядерної безпеки, коли сторони заявили про прагнення активізувати
діалог [8, с. 30–31].
Візит Президента України до КНР 2 вересня 2010 р. став історичним
[3, с. 10]. Відновлення діалогу на найвищому рівні було найважливішою
передумовою успішного співробітництва України і Китаю у торговоекономічній, науково-технічній і гуманітарній галузях. Пряме, безпосереднє
спілкування Президента України з лідером Китаю мало величезне значення для

встановлення нового рівня взаємної довіри між представниками управлінського
апарату та бізнесових кіл наших країн [5]. У ході візиту було підписано
13 двосторонніх документів, які передбачали надання Україні інвестиції у
розмірі 4 млрд. доларів США. Один із найважливіших документів –
«Основні напрями українсько-китайських відносин (Дорожня карта)
на 2010–2012 роки» [9, с. 6]. Сторони продемонстрували готовність вжити
дієвих заходів для наповнення двосторонніх відносин стратегічним змістом і
максимально ефективно використати наявний потенціал українськокитайського співробітництва [3, с. 11].
Ще однією важливою подією, яку також було названо історичною, став
державний візит у червні 2011 р. Голови КНР Ху Цзіньтао до України.
Найважливішим результатом, ключовим підсумком перебування його стало
підписання Спільної декларації про встановлення та розвиток відносин
стратегічного партнерства між Україною та КНР. У документі фіксується
започаткування відносин стратегічного партнерства між країнами, а також
визначаються принципи, на яких ці взаємини базуються. Йдеться, зокрема, про
взаємну підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності,
повагу шляху розвитку кожної з держав, взаємне незастосування сили або
загрози силою, економічного чи іншого тиску [13, с. 59].
Важливо підкреслити, що у рамках візиту під час переговорів у Києві у
вузькому колі та у складі делегацій висловлювалась думка щодо розширення
прагматичного змісту двосторонніх відносин [13, с. 59]. Китай є одним із
найважливіших стратегічних партнерів для України і посідає друге місце за
обсягом товарообігу. Україна виступає за посилення торговельно-економічних
зв’язків із Китаєм і поглиблення науково-технічної співпраці в освоєнні
космосу, розвитку авіапрому, реалізації спільних інфраструктурних проектів. За
підсумками 2015 р. обсяг товарообігу України з КНР становив 7,074 млрд. дол.
США, з яких на експорт українських товарів у Китай припало 3,557 млрд. дол.
США. У січні-червні 2016 р. товарообіг між Україною та КНР склав 3,525 млрд.
дол. США, що більше аналогічного показника січня-червня 2015 р. на 1,0 % [7].
Під час останнього державного візиту в КНР Президента України
(грудень 2013 р.) було укладено Договір про дружбу і співробітництво між
Україною і КНР та Спільну декларацію України і КНР про подальше
поглиблення відносин стратегічного партнерства, а також затверджено
Програму розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР
на 2014–2018 рр.
У січні 2015 р. відбулася зустріч Президента України П. Порошенка
з Прем’єром Державної Ради КНР Лі Кецяном у рамках Всесвітнього
економічного форуму (м. Давос). У жовтні 2014 р. на полях Саміту АСЄМ
у Мілані Міністр закордонних справ України П. Клімкін провів зустріч
з Міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Сторони підтримують доволі активні міжпарламентські зв’язки.
У нинішньому складі Верховної Ради України функціонує група
з міжпарламентських зв’язків з КНР на чолі з депутатом А. Павелком.
У Всекитайських зборах народних представників працює група дружби
з Україною на чолі з Головою Комітету у закордонних справах Фу Їн. У рамках
міжпарламентських контактів у червні 2015 р. був здійснений візит до КНР
групи народних депутатів України на чолі з Ю. Луценком.
Основним механізмом розбудови співпраці у культурно-гуманітарній
сфері є Підкомісія з питань співробітництва у сфері культури міжурядової
Комісії зі співробітництва. У рамках другого засідання Підкомісії
(вересень 2013 р.) сторонами укладено Програму культурного співробітництва
між Міністерством культури України та Міністерством культури Китайської
Народної Республіки на 2013–2017 рр.
Серед проектів, що реалізуються або плануються до реалізації в Україні
за рахунок китайських експортних кредитів, виокремимо такі:
1. Виконання контракту щодо реалізації національного проекту
«Повітряний експрес» – організація залізничного пасажирського сполучення
м. Київ – міжнародний аеропорт «Бориспіль» та будівництво інших
інфраструктурних об’єктів Київського регіону» (вартість проекту – 372 млн.
доларів США).
2. Реалізація спільних проектів у рамках підписаного Меморандуму про
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства
України і Експортно-імпортним банком КНР щодо співпраці у галузі сільського
господарства на суму 3 млрд. дол. США.
3. Реалізація спільних проектів у галузі енергетики у відповідності до
Кредитної угоди між НАК «Нафтогаз України» і Банком розвитку Китаю на
суму 3,65 млрд. дол. США. Зокрема, передбачені будівництво установки
газифікації вугілля на Одеському припортовому заводі, модернізація низки
українських ТЕЦ, будівництво газового інтерконнектора між Україною та
Польщею, модернізація Шебелинського ГПЗ ПАТ «Укргазвидобування».
4. Здійснення пілотного проекту будівництва соціального житла з
іпотечним кредитуванням в м. Київ вартістю 1 млрд. дол. США в рамках
Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці з питань будівництва
доступного житла в Україні між Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ та Китайською державною компанією CITIC Construction
Co., Ltd.
5. Виконання третьої п’ятирічної Програми співробітництва в космічній
галузі (на 2011–2015 рр.), а також розробка четвертої (на 2016–2020 рр.).
Перспективним стратегічним напрямком економічного співробітництва з
КНР є безпосереднє залучення України до реалізації ініціативи Голови КНР
щодо розбудови Економічного поясу Шовкового шляху. Зокрема, Китай
запропонував Україні створити зону вільної торгівлі. Про це заявив посол КНР

Ду Вей на Першому міжнародному українському форумі Шовкового шляху
2016 Ukraine Silk Road Forum, який відбувся в Києві 7 листопада 2016 р.
Висновки. Вoлoдiючи глoбальним спектрoм зoвнiшньoпoлiтичних
iнтересiв, але oбмеженими зoвнiшньoпoлiтичними ресурсами, Китай
кoнцентрує сили лише на прioритетних напрямах свiтoвoї пoлiтики. Звідси,
подальший розвиток українсько-китайських відносин зростатиме головним
чином у сфері економіки, інвестицій, сільського господарства та валютнофінансових обмінів.
Надалі зовнішньоторговельні контракти України з Китаєм можуть бути
переведені з доларів у юані. Оскільки Україна є прямим імпортером китайських
товарів, перехід зовнішньоторговельних контрактів у національні валюти
допоможе знизити попит на долар на українському валютному ринку.
Співпраця у сфері кредитування (особливо це стосується кредитування
агропромислового та енергетичного комплексів) під відносно нижчі відсотки
сприятиме розвитку суб’єктів кредитування та диверсифікації кредитних
надходжень.
Враховуючи виключний прагматичний курс зовнішньої політики Китаю,
відносини між Україною та КНР зберігатимуть тенденцію до сталого розвитку,
проте не зможуть у найближчій перспективі реалізуватися у повній мірі як
стратегічні.
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CURRENT UKRAINE – CHINA RELATIONS:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The main objective of this article is to assess the growing importance of China
at the global stage. The need for finding alternative ways in foreign policy of
Ukraine, increasing and improving of Ukrainian–Chinese cooperation that acquired

the status of a strategic in 2011was emphasizes. It draws our attention to the fact that
China is the leader of the Pacific Rim and it is always among 10 Ukrainian Trade
Partners. The growing importance of China at the global stage is reflected in its
powerful leading role in developing and modernization of Ukraine. The main steps
and features of Ukrainian–Chinese cooperation and relationship, new future
possibilities to the development of all–round relations between the two countries have
been analyzed. China puts greater attention only on priorities ways of the world
policy. That’s why the further development of Ukrainian–Chinese cooperation will
have an impact mainly on economy, investment, agriculture, monetary and financial
exchange.
Key words: Ukraine, China, Ukrainian-Chinese relationship

СЕКЦІЯ 3
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У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА УКРАЇНА
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СПЕЦИФІКА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЦИКЛУ
ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВНЗ
У
статті
висвітлюються
особливості
викладання
циклу
пам’яткоохоронних дисциплін для студентів мистецьких спеціальностей.
Метою є необхідність розкрити особливості, ефективні підходи та
міжнародний досвід до викладання таких дисциплін як «Охорона пам’яток та
реституція культурних цінностей», «Основи законодавства в галузі культури і
мистецтв», «Законодавство у сфері пам’яткоохоронної та музейної
діяльності» для студентів мистецьких ВНЗ, що дозволяють їм отримати
комплексні знання та базові навички для майбутньої практичної діяльності.
На основі аналізу, практичного впровадження та порівняння наявних методик,
можна зробити висновок, що ефективний результат у викладанні досягається
сучасними методами та застосуванням форм роботи, що вдало пройшли
практичну апробацію, такими як пошук індивідуального підходу до аудиторії,
активне впровадження наочності, технічних засобів навчання, предметної
наочності, образотворчої наочності. Зосереджується увага на підходах до
викладання, які сприяють підвищенню обізнаності аудиторії щодо культурної
спадщини, правової складової її охорони, підвищення рівня свідомості,
виховання поваги до пам’яток та критичного ставлення до актуальних
проблем у пам’яткоохороній галузі України.
Ключові слова: охорона пам’яток, методика, діалог, критичне
мислення, аналіз, правова охорона, цільова аудиторія, особиста думка.
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток і виклики сучасного світу
вимагають від викладачів ВНЗ пошуку шляхів удосконалення навчального
процесу, що не можливо без запровадження нових підходів у викладанні.
Не викликає сумніву той факт, що світова спільнота давно усвідомила
необхідність впровадження правової складової в систему вищої освіти. Тепер
це стосується не тільки студентів, що отримують юридичну освіту, а й
майбутніх фахівців з інших спеціальностей.
ЮНЕСКО, починаючи з 70-их рр. ХХ ст., рекомендувало
впровадження розроблених програм правових дисциплін для таких студентів
з метою громадянського виховання. А саме: Міжнародний конгрес ЮНЕСКО
з викладання прав людини (Відень, 1978) та Міжнародний конгрес ЮНЕСКО
з освіти, інформації та документації в галузі прав людини (Мальта, 1987).
Державам було рекомендовано впровадити викладання й просвітницькі
заходи в галузі прав людини для всіх категорій населення, на всіх рівнях
освіти [1].

Аналіз публікацій свідчить, що питання громадянського виховання,
переважно висвітлюються в галузі педагогічної освіти, проте, культурна
спадщина в цьому процесі є вагомою складовою. Серед широкого переліку
досліджень, присвячених культурній спадщині, недостатньо приділяється
увага проблемі виховання поваги суспільства до своєї історії.
У свою чергу, дослідники І. Ахметова, О. Кузьменко, І. Цяцька та ін.
підкреслюють відсутність універсального підходу в зарубіжних педагогічних
системах до правової освіти населення. Це також, відзначила у свої роботі
А. П. Будас [2, с. 24–29]. Звертається увага на різницю в назвах курсів,
змістовному наповненні, меті та ін. Однак, як засвідчує досвід, така
уніфікація майже неможлива через відмінності у національних системах як
освіти, так і системи охорони культурної спадщини.
Для студентів гуманітарних спеціальностей необхідно випрацьовувати
різні, індивідуальні підходи до вивчення цих дисциплін, із врахуванням як
відмінностей фаху який вони отримують, так і специфіки конкретної
аудиторії. Навчання таких студентів має свої особливості, що зумовлені
непрофільним характером дисципліни і, водночас, їх важливістю для
становлення компетентного фахівця – музейника, пам’яткохоронця,
мистецтвознавця, архітектора та ін. Правова охорона культурної спадщини
або законодавство у галузі пам’яткоохоронної діяльності, ще не виділилися в
окрему галузь правової науки.
Як відомо, завдання методики навчання полягає у тому, щоб на підставі
вивчення дисципліни, розкрити суть явищ, закономірні зв’язки, визначити
сукупність завдань навчання та його змісту. Необхідно встановити вимоги до
викладання, розробити методи, засоби й організаційні форми,
що відповідають завданням і змісту навчання.
Мету вивчення конкретної теми дисципліни можна визначити як
набуття студентами відповідних умінь, виконувати дії на визначеному рівні
[1]. О. Пєвцова запропонувала форми, що виявилися ефективними у процесі
викладання. Засоби навчання поділяються за змістом на такі види:
1) умовно-графічна наочність (схематичні малюнки, діаграми, схеми,
графіки); 2) технічні засоби навчання (аудіозаписи, кінофільми);
3) предметна наочність (навчальні екскурсії); 4) образотворча наочність
(картини, що зображують, наприклад, повернуті твори мистецтва) [5].
Процес формування пам’яткоохоронних підходів в Україні ще триває,
державні інституції вдосконалюють методи своєї роботи, тому студентам
необхідно мати уявлення про процеси, що відбуваються в державі. Пам’ятки
мають матеріальну, пізнавальну, художню та мистецьку цінність, є об’єктами
поваги, свідченням видатного минулого народу. На викладача це покладає
додаткову відповідальність – потребується не тільки професійний і
практичний досвід, а й розуміння процесів, реагування на швидкі, фактично
щоденні зміні і володіння масивом актуальної інформації стосовно ситуації в
пам’яткоохоронній і музейній галузі.
Для України актуальним є питання активного вивчення міжнародного
досвіду. О. Надирова, аналізуючи систему навчання у Франції, приходить до

висновку (посилаючись на досвід Н. Д. Недович), «…що можна виділити
чотири основні напрями, які формують комплексність пам’яткоохоронної
діяльності. Серед них друге місце посідає «рівень суспільної та професійної
свідомості цінності культурної спадщини» [4].
«У Франції формування концепцій та подальший розвиток на їх основі,
практичної діяльності із забезпечення збереження пам’яток, вважається
більш ефективним саме через освітянські програми та заходи. Існує поняття
«педагогіка культурної спадщини» як міждисциплінарний напрямок, котрий
поєднує в собі: педагогіку, психологію, етику, право, історію, маркетинг та
інші галузі. Педагогіка культурної спадщини має на меті не лише відкривати
для громадян їх місцеву та регіональну історичну та культурну спадщину, а й
розвивати, в громадській свідомості, розуміння важливості культурної
спадщини різних країн для всього людства» [4].
Пропагандою, підвищенням обізнаності та вихованням поваги населення
до національних пам’яток історії та культури займаються державні органи
влади, освітні установи та громадські об’єднання. Активними учасниками
цього процесу мають стати ВНЗ. Останнім часом перелік навчальних закладів,
які вводять зазначені дисципліни в свої курси для студенів різних
спеціальностей, істотно збільшився.
В Україні ці дисципліни активно впроваджувалися протягом останніх
15 років. Вони викладаються в Одеському національному політехнічному
університеті, Львівській політехніці, Східноєвропейському національному
університеті ім. Лесі Українки, Харківському національному педагогічному
університеті ім. Г. Сковороди, Харківській державній академії культури,
Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
Дисципліни щодо законодавства у галузі охорони культурної спадщини,
музейної справи та реституції культурних цінностей тривалий час
викладаються у Київському національному університеті культури і мистецтв та
Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.
У студентів розуміння значення культурної спадщини цілком сформоване
та є складність у розумінні становлення державної системи управління,
юридичних формулювань, практичного значення законів, ролі міжнародних
організацій у цьому процесі. Ефективним у викладанні виявився діалог.
Для активної дискусії питання підбираються викладачем для аудиторії або
конкретного студента. Дискусія стає особливо цікавою, коли викладач провокує
на роздуми, даючи різні варіанти відповідей, які при побіжному роздумі
«здаються правильними». Дискусія закінчується, коли з усіх відповідей
вибирається одна, яка кваліфікується аудиторією як «правильна». Важливою є
активність аудиторії – загал самостійно дає відповіді на всі питання в дискусії,
викладач тільки уточнює відповіді, утримуючись від категоричних суджень.
Особливе значення має належати цьому методу саме у вищій школі,
яка в ідеалі, прагне розвивати в учнях навички самостійного, критичного
мислення, а не пасивного «споживання» знань.
Стосовно викладання правових аспектів охорони культурної спадщини,
необхідно акцентувати увагу аудиторії до точності вживаних слів, термінології,

привчати до ретельного аналізу текстів нормативних актів. Наведення
практичних прикладів формує повагу у студентів до юридичної науки.
Ефективним для студентів виявися метод активного введення в лекції
історичного контексту із порівнянням та аналогіями. Це дозволяє сформувати у
слухачів розуміння процесів та їх причинно-наслідкових зв’язків. При цьому
потрібно розуміти, що мета формування навичок критичного мислення
відрізняється від методу простого запам’ятовування. У результаті – студенти
здатні відповісти на поставлені питання, критично їх осмислювати та
неформально запам’ятовувати факти та інформацію.
Прочитання нормативного документа в аудиторії із самостійним усним
аналізом, здебільшого викликає активне обговорення, в результаті якого
студенти навчаються вільно висловлювати власну думку і аргументувати її.
У цьому випадку, основним питанням у викладача до аудиторії є питання:
«Ваша думка?» Тут діє принцип – краще повільніше, але ґрунтовніше.
Такий підхід ускладнює процес, тому що спрямований на підвищення якості
знань, а не на скорочення часу на викладання.
Практика показує, що використання даної методики розвиває навички
відстороненого погляду на проблемні ситуації; конструктивного мислення без
зайвих емоцій; підвищення точності у використанні формулювань; сприяє
вмінню виявляти протиріччя; розвиває здатність узагальнювати і
конкретизувати матеріал та формує навички колективної роботи при
застосуванні індивідуального підходу в малокомплектних групах; формує
почуття відповідальності за висловлені судження [3].
На практичних заняттях під керівництвом викладача має відбуватися
закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були
отримані студентами під час лекційних занять і самостійної роботи. Методика
проведення таких занять детально розписана в навчальному посібнику
В. Чужикової [6].
У сучасному світі правова обізнаність фахівців галузі культури і
мистецтва з кожним роком відіграє більшу роль, адже передбачає високу
компетентність фахівців, їх широкий спектр знань, ефективність наданої їм
вищої освіти. Це досягається сучасними методами викладання, пошуком
індивідуального підходу до аудиторії, що в результаті позитивно впливає на
професійну реалізацію молодого фахівця, презентує рівень його теоретичних
знань і практичних здібностей.
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SPECIFICITY OF TEACHING METHODS CYCLE OF HERITAGE
COURSES FOR STUDENTS OF ART UNIVERSITIES
In the article the features of the teaching of cycle Heritage courses for students
of art specialties are highlighted. The aim is the need to reveal the features of
effective approaches and international experience to teach such subjects as
«Monuments and restitution of cultural property», «Fundamentals of legislation in
the field of culture and arts», «Legislation Heritage and museum activities» for
students of art universities, allowing them to gain comprehensive knowledge and
basic skills for future practice. Based on the analysis, practical implementation and
comparison of existing methods, it is possible to conclude that effective results in
teaching achieved by modern methods, application forms of work, successfully
passed the practical testing, such as: search for individual approach to the audience,
active introduction of clarity, technical training, subject of visibility, visual clarity.
Focuses on teaching approaches that enhance audience awareness on cultural
heritage, part of the legal protection, raising awareness, respect for monuments and
critical attitude to the current problems in the field of Heritage Ukraine.
Keywords: protection of monuments, methods, dialogue, critical thinking,
analysis, legal protection, target audience, personal opinion.
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ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ
Стаття присвячена проблематиці збереження та презентації
українських пам’яток у контексті занесення їх до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Метою є з’ясування можливостей збільшення
представництва України у цьому престижному міжнародному списку,
коректного адміністрування такими пам’ятками, розроблення номінаційних
досьє, опрацювання й затвердження відповідної науково-проектної
документації. На підставі порівняльного аналізу наявних напрацювань зроблено
висновок про недостатню увагу державних органів до вимог Комітету
Всесвітньої спадщини щодо обов’язкового розроблення та затвердження
менеджмент-планів і планів консервації українських пам’яток Всесвітньої
спадщини та їх акцептування спеціалізованим органом ЮНЕСКО –
Комітетом Всесвітньої спадщини. Міжнародні контакти української
пам’яткоохоронної сфери розвиваються досить інтенсивно, однак цьому
розвитку поки що бракує системного підходу.
Ключові слова: пам’ятки, культурна спадщина, Список Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, номінаційні досьє, менеджмент-плани, плани консервації.
Кожна країна цікава світові своїми найвищими досягненнями, які
зазвичай називають світовими брендами. Найцінніші досягнення світової
цивілізації з 1970-х рр. збираються у переліку, який називається Списком
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
який міститься в Парижі, щорічно розглядає пропозиції від різних країн і
вносить до цього Списку їхні найцінніші надбання – справжні світові культурні
бренди, які, на відміну від техніко-технологічних досягнень, з плином часу не
втрачають свою цінність, а тільки примножують її. Для кожної країни її
пам’ятки всесвітньої спадщини – це коштовний національний капітал, який слід
нарощувати і немислимо втратити. Критерії відбору до Списку Всесвітньої
спадщини жорсткі, а вимоги до країн, які пропонують свої досягнення, високі.
Нині у Списку всесвітньої спадщини 1052 об’єкти зі 165 країн світу. Україна
представлена тільки 7 об’єктами найвищої цінності [1, с. 10–11].
Як правильно берегти й використовувати ці пам’ятки, як збільшити
представництво України у Списку Всесвітньої спадщини, як не втратити
здобуті міжнародні позиції України – розібратися в цих питаннях і є метою цієї
статті. Предметом дослідження є об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в
Україні, порядок їх адміністрування. Завданнями є уточнити історію внесення
українських пам’яток до Списку Всесвітньої спадщини, а також до так званого
Попереднього списку; ознайомлення з сучасним станом вітчизняного та

міжнародного законодавства з питань пам’яток всесвітньої спадщини;
з’ясування порядку внесення українських пам’яток до Списку Всесвітньої
спадщини та застосування критеріїв, яким вони мають відповідати; розуміння
науково-проектної документації. Це дасть змогу впевнено орієнтуватися при
вирішенні практичних питань, пов’язаних з об’єктами всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО в Україні.
У цій сфері діють міжнародні правові акти, на основі яких здійснюється
вся діяльність щодо охорони пам’яток у будь-якій країні. До найважливіших
належать міжнародні конвенції, укладені під егідою ЮНЕСКО і Ради Європи:
– Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини,
укладена в Парижі 16 листопада 1972 р. (ЮНЕСКО), до якої у 1988 р.
приєдналася і наша держава [9, с. 128–143];
– Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи, укладена в
Гранаді 3 жовтня 1985 р. і ратифікованаЗаконом України від 20.09.2006
№ 165-V [4, с. 59–67];
– Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини
(переглянута), укладена у Валетті 16 січня 1992 р. і ратифікована Законом
України від 10.12.2003 № 1369-IV[4, с. 18–26];
– Європейська ландшафтна конвенція, укладена у Флоренції 20 жовтня
2000 р. і ратифікована Законом України від 07.09.2005 № 2831-IV [4, с. 27–34].
Усі міжнародні конвенції, після їхньої ратифікації Верховною Радою
України, стали невід’ємною частиною національного законодавства. Статус
інших міжнародних документів – хартій і рекомендацій ЮНЕСКО та ICOMOS,
настанов Комітету всесвітньої спадщини – хоча й факультативний, але досить
серйозний, що виключає можливість ігнорування їх будь-якою країною, якщо
вона хоче вважатися цивілізованою.
Основоположним міжнародним правовим актом є, безсумнівно,
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р.
Вона визначила саме поняття пам’ятки/об’єкта всесвітньої природної та/чи
культурної спадщини (пам’ятка, ансамбль, визначне місце), й те, що для кожної
держави збереження пам’яток на своїй територіїї є міжнародно-правовим
зобов’язанням. Окремими статтями Конвенції засновано Комітет Всесвітньої
спадщини (далі – КВС), Список Всесвітньої спадщини, Список Всесвітньої
спадщини, що перебуває під загрозою, Фонд Всесвітньої спадщини і визначено
відповідні юридичні процедури щодо їхнього функціонування [9, с. 128–143].
Основні положення Конвенції конкретизує окремий і досить розлогий
документ – Напрямні орієнтири втілення в життя Конвенції про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини. У ньому чітко визначено чотири
(лише чотири!) функції КВС, принципи формування Списку Всесвітньої
спадщини та Списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою,
надання міжнародної допомоги на засадах Фонду Всесвітньої спадщини.
У цьому документі КВС навів методологічно дуже важливе універсальне
положення щодо об’єктивності й неупередженості будь-яких рішень, що
ухвалюються стосовно культурної спадщини, яке варто процитувати повністю:
«об’єктивні та виважені рішення залежать від:

 ретельно опрацьованих критеріїв,
 ретельно розроблених процедур,
 оцінки, виконаної кваліфікованими експертами, що передбачає, в
разі потреби, звертання до додаткових експертиз» [7, с. 43].
Великий розділ Напрямних орієнтирів присвячений методиці й
процедурам складання Списку Всесвітньої спадщини. Зазначено, що
«занесення культурних та природних здобутків до Списку Всесвітньої
спадщини здійснюється поступово, проте ні загальна кількість занесених до
Списку здобутків, ані кількість здобутків, які кожна Держава може послідовно
запропонувати на занесення, не лімітуються; занесення здобутку відкладається
до того, як Держава, що від неї надходить пропозиція, не представить доказів
свого зобов’язання захищати його» [7, с. 43]. У цьому ж документі вперше
введено поняття «буферна зона», що встановлюється з метою захисту навколо
території об’єкта всесвітньої спадщини, «менеджмент-план» (план управління),
а також сформульовано дві групи критеріїв (А і Б), яким має відповідати кожен
об’єкт. Підкреслено, що «Наявність захисного законодавства на національному,
обласному та муніципальному рівнях або усталеного традиційного захисту
та/чи відповідних механізмів управління є суттєвим моментом і, як це
визначено нижче, має бути чітко викладено у пропозиції на занесення.
Необхідні також запевнення щодо ефективного застосування цих законів та/чи
механізмів управління. Крім того, з метою збереження цілісності культурних
місць, особливо які відкрито для великої кількості відвідувачів, причетна
Держава-сторона має представити докази наявності адміністративних
можливостей для забезпечення механізму управління здобутком, його
зберігання та доступності для публіки.» [7, с. 49–50]. Цим самим документом
затверджені Форма та зміст пропозицій на занесення як культурних, так і
природних здобутків до Списку Всесвітньої спадщини.
Станом на 2016 р. Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини ратифікували 191 держава-учасниця. Тільки Ліхтенштейн,
Науру, Сомалі, Південний Судан, Тимор-ЛештітаТувалуне є учасниками
Конвенції. На кінець 2016 р. в Список Всесвітньої спадщини внесено
1052 місць (об’єктів): 814 культурних, 203 природних і 35 змішаних
властивостей, які розташовані в 165 державах-учасницях Конвенції.
Ранжирування по країнах виглядає так: Італія є батьківщиною
найбільшого числа об’єктів всесвітньої спадщини – 51, за нею йдуть Китай (50),
Іспанія (45), Франція (42), Німеччина (41), Індія (35) і Мексика (34).
На цей час у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні
налічується сім об’єктів, з них шість культурних та один природний
[1, с. 10–11]. За збереження цих об’єктів міжнародно-правова відповідальність
покладена на державу Україна. Але на національному рівні відсутня єдина
система адміністрування цими об’єктами. Природний об’єкт «Букові праліси
Карпат та Німеччини» відноситься до сфери управління Міністерства екології
та природних ресурсів України. За утримання двох культурних об’єктів
відповідає Мінкультури, оскільки на базі цих об’єктів діють національні
історико-культурні заповідники – «Херсонес Таврійський», «Софія Київська»

та Києво-Печерський [2]. За збереження Резиденції митрополитів Буковини і
Далмації відповідає Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, підпорядкований Міністерству освіти і науки, за два інших
відповідно – Львівська міськрада та громади дерев’яних церков, які увійшли до
номінації «Дерев’яні церкви польських та українських Карпат».
Щодо останньої номінації Мінкультури доручило дирекції Державного
історико-культурного заповідника у Жовкві здійснювати контроль за станом
згаданих церков і надавати громадам необхідну консультативну допомогу [3].
За українські пункти серійного транскордонного об’єкта «Геодезична дуга
Струве» відповідальні місцеві державні адміністрації за місцем розташування
кожного із цих пунктів [10].
Світовий досвід свідчить, що об’єкти, внесені до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, істотно впливають на розвиток як внутрішнього, так і
міжнародного туризму і є складовою іміджу країни. При цьому слід особливо
зазначити, що вимоги КВС до об’єктів, що увійшли до Списку, дещо вищі, ніж
у вітчизняному законодавстві. І в цьому полягає суть сьогоднішньої проблемної
ситуації у даній сфері. Так, нині територія «Ансамблю історичного центру
Львова», внесена до Списку Всесвітньої спадщини, з кожним днем втрачає
свою автентичність й ті ціннісні критерії, завдяки яким Львів був успішно
номінований у 1998 р. до Списку Всесвітньої спадщини. Це наслідок
безконтрольного і протизаконного спорудження нових будівель на цій території
та знесення старовинних будівель, у т. ч. навіть пам’яток архітектури місцевого
й національного значення. Ще більше порушень фіксується у буферній зоні
об’єкта всесвітньої спадщини – а вона у Львові охоплює майже всю територію
міста станом на кінець ХІХ ст. Найбільший вплив на стан пам’яток у центрі
Львова має міська влада, яка не здійснює належного контролю за дотриманням
пам’яткоохоронного законодавства. Тим більше це не контролюється
Міністерством культури України – внаслідок його хронічної інституційної
неспроможності.
Проблеми з довкіллям пам’яток існують і в Києві. При включенні
Софійського собору з прилеглими монастирськими спорудами до Списку
Всесвітньої спадщини в 1990 р. забудова на прилеглій території вже
характеризувалася значною щільністю і поверховістю. Вплив зведених за доби
незалежності новобудов на візуальне розкриття пам’ятки стосувався віддалених
точок її сприйняття. Слід зазначити, що забудова буферної зони, зведена від
сер. ХХ ст. і дотепер, хоча і в певних випадках не відповідає характеру
традиційного історичного середовища, не справляє прямого впливу на
унікальні характеристики Софійського собору з прилеглими монастирськими
спорудами, які обумовлюють його визначну універсальну цінність як об’єкта
всесвітньої спадщини. Для ретельнішого аналізу характеру історичного
ландшафту міста і визначення візуальних зв’язків під керівництвом проф. арх.
Л.Скорик у 2014–2015 рр. виконана робота щодо аналізу ландшафтномістобудівної структури центральної частини м. Києва, яка спрямована на
визначення детальніших регламентацій щодо використання територій у зонах
впливу ансамблів Софійського собору й Києво-Печерської лаври.

Включення об’єкта до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО –
складний процес, який потребує від адміністрації об’єкта, науковців і органів
влади різного рівня узгодженої, довгої та копіткої роботи, яка інколи
розтягується на багато років. Об’єкти можуть десятиліттями перебувати у
Попередньому списку і не включатися до Списку Всесвітньої спадщини за
відсутності належно заповнених документів чи відповідних фахівців, які
можуть проаналізувавши об’єкт, визначити критерії та підготувати номінаційне
досьє. Саме тому важливо знати й розуміти причини того, чому певні об’єкти
тривалий час перебувають у Попередньому списку [5, с. 273].
Якщо говорити про вимоги ЮНЕСКО щодо включення об’єктів до
Списку Всесвітньої спадщини, на перше місце (після стану збереженості
пам’ятки) виходить наявність необхідної документації. З українських об’єктів,
занесених до Попереднього списку, необхідна документація є далеко не на всі.
Позитивним прикладом можна назвати археологічний комплекс «Кам’яна
могила» (Запорізька обл.), внесений у 2006 р. до Попереднього списку на
підставі належно опрацьованої документації відповідно до вимог КВС.
Для подання пропозицій на занесення як культурних, так і природних
здобутків використовується одна й та ж друкована форма, що її було
затверджено КВС [6, с. 150].До неї має надаватися додаткова інформація та
документація. Прикладом коректного оформлення Попереднього подання може
бути спільна польсько-українська номінація Дерев’яних церков польських і
українських Карпат [3].
Переведення об’єкта з Попереднього списку до Списку Всесвітньої
спадщини потребує підготовки і промоції якісного номінаційного досьє. Його
склад, зміст і структура визначені в уже згадуваному документі [7]. Крім того,
КВС затвердив і надав чинності з 2005 р. чітко структурованому Формату
пропозицій на занесення надбань до Списку Всесвітньої спадщини, який слід
використовувати для будь-яких пропозицій на занесення [6, с. 160–171].
Структура номінаційного досьє включає такі обов’язкові розділи:
характеристика об’єкта; опис; підстави для включення до Списку; стан
збереженості й фактори, що впливають на об’єкт; захист та управління
об’єктом; моніторинг; документація; опис візуальних додатків; контактні дані
відповідальних осіб. Кожен розділ складається з визначеної кількості
параграфів (від 3 до 10 на кожен розділ), серед яких найважливішим є чотири
параграфи розділу 3: 1. Критерії, за якими об’єкт номінується. 2.Формулювання
обґрунтування видатної глобальної цінності об’єкта. 3. Порівняльний аналіз.
4. Автентичність/цілісність об’єкта.
Не буде перебільшенням стверджувати, що адекватні й добре
аргументовані формулювання чотирьох параграфів третього розділу
номінаційного досьє на 90 % забезпечують успіх чи провал у справі занесення
тієї чи іншої пам’ятки до Списку Всесвітньої спадщини.
Як приклад успішно опрацьованих номінаційних досьє на важливі
українські об’єкти вкажемо на роботи НДІ пам’яткоохоронних досліджень
останнього десятиліття. Співробітники Інституту були причетні до
опрацювання пам’яткоохоронних заходів по вже номінованих об’єктах

(«Геодезична дуга Струве», «Резиденція Митрополитів Буковини і Далмації
у Чернівцях», «Дерев’яні церкви польських та українських Карпат»)
та обґрунтування попередніх пропозицій стосовно печерних міст Криму,
генуезьких факторій Причорномор’я тощо. Водночас було виконано повний
цикл робіт з підготовки пакетів номінаційної документації по кількох об’єктах
із Попереднього списку, перш за все тих, які перебувають в оперативному
управлінні адміністрацій історико-культурних заповідників [8]. Зокрема,
у співробітництві з фахівцями відповідних закладів упродовж 2011–2012 рр.
виконано номінаційні досьє та плани управління по таких об’єктах як
«Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (V ст. до н. е. – XІV ст.
н. е.)» (Національний заповідник «Херсонес Таврійський» у м. Севастополі),
«Археологічна пам’ятка «Кам’яна Могила» (Національний заповідник
«Кам’яна Могила»), «Історичне середовище столиці кримських ханів у місті
Бахчисараї» (Кримська республіканська установа «Бахчисарайський історикокультурний заповідник»).
Оскільки КВС було висловлено побажання до сторін Конвенції широко
оприлюднювати номінаційні досьє нових пропозицій до Списку Всесвітньої
спадщини ще на стадії їх розгляду, НДІ пам’яткоохоронних досліджень у
2014 р. опублікував матеріали по трьох вищезазначених номінаціях [5].
Номінаційні досьє опубліковано у форматах, що погоджуються Міністром
культури України та надсилаються до КВС. Слід зазначити, що до КВС
надсилаються формуляри, виконані англійською мовою; натомість
опубліковано версії номінаційних досьє українською мовою. При цьому тексти
україномовних та англомовних документів можуть різнитися лише у частині,
що пов’язана з технічними питаннями перекладу. Перша в історії України
публікація тектових і графічних матеріалівреальних номінаційних досьє,
акцептованих КВС, має велике науково-методичне значення.
Дуже
важливим
документом,
недооціненим
в
українській
пам’яткоохоронній практиці, має бути Менеджмент-план, або План управління
об’єктом всесвітньої спадщини. Згідно з Оперативними настановами з
виконання Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
(1972) План управління (менеджмент-план) є документом, що визначає
стратегію охорони, використання та управління, спрямовану на збереження
визначної універсальної цінності об’єкта із залученням органів управління та
інших зацікавлених сторін. Цей документ має відповідати вимогам
міжнародного та українського законодавства в сфері охорони культурної
спадщини і визначати різнострокові види заходів, направлених на збереження,
охорону і презентацію об’єкта. Розрахунковий період для Плану управління
прийнято 15 років, який розподілено на декілька етапів згідно з термінами
реалізації запланованих заходів і програм.
Прикладом такого Плану управління, розробленого нещодавно, є
об’єднаний план управління об’єктом: «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» опрацьований спільно
колективами двох національних заповідників – «Софія Київська» та КиєвоПечерського. Враховуючи, що План управління є документом, що визначає

стратегію управління об’єктом, а саме його охорони, використання та
інтерпретації, встановлено чотири напрями стратегічних завдань, спрямованих
на збереження визначної універсальної цінності, а саме:
– удосконалення системи юридичного захисту об’єкта всесвітньої
спадщини;
– збереження об’єктів ансамблів споруд Софійського собору і КиєвоПечерської лаври;
– історичні та археологічні дослідження об’єктів культурної спадщини та
території, наукова діяльність;
– удосконалення просвітницької, популяризаторської, туристичної і
соціально-спрямованої діяльності.
План управління структурно складається з чотирьох основних розділів
(опис об’єкта; сучасний стан; система управління; план заходів) і включає схему
врегулювання конфліктів, які можуть виникати у процесі функціонування та
розвитку територій як самих об’єктів, так і їхніх буферних зон.
План управління складено на 15 років. Кожні 3 роки передбачається його
перегляд, аналіз виконаних заходів та оновлення загального плану заходів.
У випадку змін у системі управління об’єктом, змін його характеристик,
атрибутів або стану збереженості, відповідні зміни мають бути відображені в
нових редакціях Плану управління. План управління (менеджмент-план) має
затвержуватися національним органом управління і направлятися для
акцептації в КВС (м. Париж). Станом на березень 2017 р. жоден План
управління об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні не
затверджений.
План консервації є наступним етапом після розроблення і затвердження
Плану управління (менеджмент-плану). У Плані консервації визначаються
заходи з реставрації пам’яток, впорядження території та черговість і терміни їх
виконання. Це фактично розвиток четвертого розділу Плану управління. Нині
жоден з українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не має
розробленого плану консервації, тому це залишається завданням на майбутнє.
Загалом можна зробити висновок, що міжнародні контакти української
пам’яткоохоронної сфери розвиваються досить інтенсивно, однак цьому
розвитку поки що бракує системного підходу, а державна підтримка
міжнародного культурного співробітництва має бути вагомішою фінансово та
різноманітнішою в плані механізмів і форм роботи. Це відчутно допомогло б
культурній інтеграції України у світовий культурний простір.
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THE PROTECTION OF MONUMENTS THE UNESCO WORLD HERITAGE
SITE IN UKRAINE
The article is devoted to the problems of preservation and presentation of
Ukrainian landmarks in the context of their entry to the UNESCO World Heritage
List. The aim is the ascertain possibilities increase the representation of Ukraine in
this prestigious international list, correct administration attractions such nomination
dossier development, processing and approval of the relevant scientific and project
documentation. It was concluded that insufficient attention to the state of the World
Heritage Committee requirements for mandatory development and approval of
management plans and conservation plans Ukrainian World Heritage and their
acceptance of a specialized agency UNESCO. This conclusion bases of comparative
analysis. International contacts Ukrainian Heritage areas develops quite rapidly, but
this development still lacks a systematic approach.
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(Tarnow, Polksa)
MALOWANE WSIE POWIŚLA DĄBROWSKIEGO W POLSCE –
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Polska) współpracuje z ukraińskimi muzeami
i instytucjami kulturypromując interesującą i niepowtarzalną dziedzinę sztuki
ludowej występującą w Małopolsce. Jest to kultywowana od ponad stu lat ludowa
tradycja ozdabiania domostw malowanymi motywami kwiatowymi. Zjawisko to od lat
rozwija się tutaj dynamicznie, a sztuka ludowa, gdzie motywem przewodnim jest wzór
kwiatowy posiada wiele odmian (malowanka, wycinanka, ceramika, plastyka
obrzędowa, haft, wyrób pamiątkarski). Podobny rodzaj twórczości, gdzie pojawia się
wzornictwo o charakterze roślinnym reprezentowane jest także na Ukrainie. Są tu
liczne regiony, gdzie tradycyjna sztuka ludowa jest bardzo zachowawcza. Takie
miejsca jak np. Huculszyzna czy Petrykiwka – z przebogatym wachlarzem twórczości
artystycznej posiadają podobny, pokrewny jak na Powiślu Dąbrowskim w
Małopolsce charakter, potencjał i wartość. Tradycja – scheda dawnych pokoleń łączy
się także i tu ze współczesną adaptacją sztuki ludowej, tworząc zjawisko złożone i
ciekawe dla odbiorcy-turysty oraz badacza kultury wsi. Mając na względzie te
podobieństwa i posiadając świadomość potrzeby ochrony takich miejsc i ich dorobku
jako cennego dziedzictwa kultury możemy dzielić się doświadczeniami i podejmować
międzynarodową współpracę.
Region Powiśla DĎbrowskiego znajduje się w sferze działania Muzeum
Okręgowego w Tarnowie (Oddział Muzeum Etnograficzne). Jako instytucja kultury
obejmujemy to miejsce merytorycznĎ opiekĎ, dbajĎc o to, aby jego sztuka i tradycja
nie zanikła. Ten kulturowy fenomen jest przez nas chroniony, propagowany i
reklamowany jako zjawisko unikatowe w skali europejskiej. Organizujemy tam
badania etnograficzne, prowadzimy dokumentację fotograficznĎ i filmowĎ,
gromadzimy eksponaty – przykłady tamtejszej sztuki, pokazujemy je na licznych
wystawach i co najważniejsze – od ponad 50 lat realizujemy konkurs «Malowana
Chata». Posiadamy także w Zalipiu muzealny oddział – Zagrodę Felicji Curyłowej,
z poczĎtku XX w., zachowanĎ in situ, wraz z tradycyjnym wyposażeniem.
Podjęliśmy również akcję informacyjnĎ za pośrednictwem mediów, Internetu,
projektów i publikacji, która zaowocowała szerokim zainteresowaniem sztukĎ Zalipia
w kraju i za granicĎ. Ważnym jej składnikiem jest promocja «malowanych wsi
Powiśla DĎbrowskiego» na Ukrainie. Współpraca ta została podjęta w 2015 r., kiedy
to w kosowskim Instytucie Sztuki wzięliśmy udział w konferencji i festiwalu
«Malowany Dzban», a w tamtejszym muzeum zorganizowaliśmy zalipiańskĎ
wystawę. Była to ekspozycja planszowa w wersji językowej ukraińskiej wzbogacona
kilkudziesięcioma wzornikami prac powiślańskich malarek i licznymi fotografiami.

Omówiono na niej kilka zakresów tematycznych: 1. Malowane wsie – tradycja i
współczesność; 2. Sztuka ludowa Powiśla DĎbrowskiego; 3. Konkurs «Malowana
Chata»; 4. Felicja Curyłowa; 5. Muzeum – Zagroda Felicji Curyłowej.
Zaprezentowana tematyka wzbudziła zainteresowanie, tak, że w 2016 r. odbyła się
kolejna edycja wystawy zalipiańskiej w Muzeum Pisanek w Kołomyi. Problematyka
ta trafiła na odpowiedni grunt kulturowy, znaleźliśmy również pole do współpracy w
dziedzinie organizacji konkursów sztuki ludowej, jako jednego z najważniejszych
środkówdla zachowania i upowszechniania tradycji.
Artykuł «Malowane wsie Powiśla DĎbrowskiego w Polsce. Tradycja i
współczesność» zamieszczony poniżej obejmuje rozwinięcie jednego z zakresów
tematycznych wystawy pokazywanej na Ukrainie. Opracowany został na podstawie
badań i obserwacji z punktu widzenia etnografa i dokumentalisty uczestniczĎcego w
kilkunastu konkursach «Malowana Chata» w Zalipiu w latach 2005 – 2016.
Poszerzony został badaniami archiwaliów ze zbiorów Muzeów Etnograficznych w
Tarnowie i w Krakowie oraz wiadomościami pochodzĎcymi z publikacji z okresu od
1905 – 2000 r. Jego podstawowym celem jest syntetyczne przedstawienie przemian i
ewolucji w twórczości jakie zachodzĎ w malowanych wsiach Powiśla DĎbrowskiego
w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia.
Zalipie – wieś słynĎca z malowanych chat, to miejscowość leżĎca w
Małopolsce, na Powiślu DĎbrowskim w widłach rzeki Wisły i Dunajca. Jest to region
położony w Polsce południowej, etnograficznie przynależny do Krakowiaków
Wschodnich. Zjawisko malowanych chat – chociaż wizytówkĎ jest Zalipie występuje
także w innych wsiach w tym regionie np.: w Niwkach, Bolesławiu, Kuziu, Kłyżu,
Oleśnie, Podlipiu, Gorzycach i Świebodzinie.18 Jego poczĎtki sięgajĎ końca
XIX wieku i łĎczĎ się z archaicznym stylem zdobienia tzw. «packami» (plamami
wapna) powały i pieca w «czarnej izbie» (kuchni). Osmolone dymem miejsca
malowały kobiety jasnymi plamami wapna przez uderzenia «pacnięcia» pędzlem
zwanym «prośnianką» (ze słomy z prosa), tworzĎc zgeometryzowane, koliste wzory
w układzie pasowym. Z czasem ewoluowały one w proste motywy roślinne,
traktowane schematycznie – były to najczęściej koliste lub sercowate kwiaty z długĎ
łodygĎ. To pierwotne, najczęściej dwubarwne zdobnictwo nazywano malowaniem
«wapnem na sadzy» («białym na czarnym»). Gdy stare, kurne piece zostały
zastĎpione nowocześniejszymi – z okapem i odprowadzeniem dymu do komina,
pobielone na siwo (niebiesko) lub biało piece, a także i powały, ściany nad oknami i
wokół obrazów stały się miejscem – tłem do wykonywania bardziej rozbudowanych
malowanek. Pierwotne malarstwo składajĎce się z form zgeometryzowanych
18

Relacje z poczĎtku XX wieku potwierdzajĎ, że tradycja malowania wnętrz domów występowała na obszarze w
widłach Dunajca i Wisły. Rozwinęła się w dwóch ośrodkach: większym – zalipiańskim, obejmujĎcym Zalipie, Ćwików,
Pilczę i Wolę ŻelichowskĎ i Świebodzin. Drugi stanowiła Borusowa i Hubenice i inne miejscowości. Według
gromadzonej w latach 30.XXw. kolekcji T. Seweryna przypuszczać można, że malarstwo uprawiano także we wsiach:
Kłyż, Niwka, Podlipie, Zapasternicze, Żelichów. Badania sondażowe z 1948r. przeprowadzone (m.in. przez Zdzisława
Szewczyka) wykazały szeroki zasięg tradycji zdobnictwa wnętrz. Obejmowało ono: Zalipie, Kuzie, Janikowice,
Otfinów, Odporyszów. Na Przywiślu: Bolesław, Kannę, Kupienin, Mędrzechów, Pawłów, Tonię, i Samocice.
Na wschodzie: Gruszów, Radwan, Radgoszcz, Smęgorzów i Wolę GrĎdzkĎ. [5; 12]

przerodziło się w barwne oraz bogatsze, bardziej skomplikowane wzory roślinne, a
niekiedy także motywy zoomorficzne (ptaki). W takiej już formie odkrył je
krakowski mieszczanin, miłośnik sztuki ludowej – Władysław Hickel w 1905 roku.
To zainteresowanie rozpoczęło się przypadkiem, gdy zobaczył prostĎ malowankę na
papierze, którĎ jego służĎcy z powiatu dĎbrowskiego zawiesił w swej służbówce.
Malowanka zachwyciła Hickla i zainspirowała go do wędrówek po Powiślu w celu
poszukiwań i gromadzenia kolekcji tamtejszej sztuki. W prostych malowankach
wiejskich dziewczĎt z Powiśla dostrzegł piękno czystej sztuki ludowej i źródło
tradycji. Pisał o tym w swojej relacji opublikowanej w 1906 roku w XII tomie
«Ludu».19 Zafascynowany sztukĎ Powiśla, opowiadał o tym zjawisku: «Malują już to
na papierze, już to wprost na ścianie, przyozdabiając wszystko, co tylko jest w izbie…
a więc powały, kredens, okna, okiennice, a nawet talerze». Późniejsze wiadomości na
temat tradycji zdobniczych Powiśla DĎbrowskiego pochodzĎ z okresu
międzywojennego. Wówczas pisali o malarstwie zalipiańskim Kazimierz Witkiewicz
w «Malowankach ludowych w okolicy DĎbrowy w Tarnowskiem» (1924 r.);
Eugeniusz Frankowski w albumie «Malowanki» (1928 r.) i Tadeusz Seweryn w
«Polskim malarstwie ludowym» (1937 r.). Analizę stylu na przykładzie kilku
malowanek powiślańskich (z Woli Żelichowskiej) zebranych przez W. Hickla
przeprowadził E. Frankowski. Zwrócił uwagę na fantastycznĎ stylizację motywów,
niezwykłĎ kompozycję i świetne ugrupowanie powierzchni barwnych. Zauważył
rytmikę kolorystycznĎ i ornamentalnĎ, a także zastosowanie zasad symetrii.
Podkreślił użycie kolorów żywych i złamanych, kontrastów i barw dopełniajĎcych –
tworzĎcych harmonię kolorystycznĎ. Według niego lud Powiśla, obdarzony został
wrodzonĎ intuicjĎ artystycznĎ.20
Zalipie lat 50. XX w. była to wpisana w nizinny pejzaż Powiśla drewniana
wieś, z krytĎ strzechami zabudowĎ, wielo-budynkowe zagrody otoczone plecionymi
płotami. Wiodły tam błotniste drogi pośród wierzb. Gość przybyły w te strony trafiał
do miejsca, w którym ukryte były prawdziwe skarby sztuki ludowej. Właśnie w tym
czasie nastĎpił bowiem rozkwit rękodzieła w Zalipiu i okolicznych wsiach. Czasy
PRL (Polski Ludowej) były okresem sprzyjajĎcym dla rozwoju sztuki ludowej,
uważanej za narodowĎ. Wtedy Zalipie zaistniało jako ważny ośrodek na mapie
polskiej kultury. Stało się sławne – co potwierdzały liczne głosy prasy z kraju i
zagranicy, reportaże telewizyjne, filmowe oraz zainteresowanie turystów. Dla
promocji Zalipia wiele zrobiła Felicja Curyłowa (1903 – 1974) – jako uzdolniona
artystka ludowa, a jednocześnie społeczna aktywistka. Przyczyniły się do tego: jej
dynamika działania, aktywność twórcza i umiejętność zjednywania władz dla
planowanych przedsięwzięć. Jej kreatywność i talent zaowocowały także nowymi
formami wypowiedzi artystycznych, które rozpowszechniły się na Powiślu.21
To właśnie ona, wraz z dwoma innymi malarkami zapoczĎtkowała nowy zdobniczy
trend. Malowane wzory wykonywane kiedyś tylko wewnĎtrz domu wyszły na
zewnĎtrz chat. Malaturami «malowankami» zaczęto pokrywać elewacje domów:
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[8; 12]
[4; 7; 12]
21
[7]
20

miejsca przy oknach, drzwiach, ściany szczytowe. Z czasem ozdabiać zaczęto także
budynki gospodarcze- stajnie, stodoły, szopy, jak również piwnice, studnie, psie
budy, kurniki, gołębniki a nawet drzewa. Lata 60. – 70. XX w. to czas wielkiego
rozkwitu Powiślańskiego ośrodka sztuki ludowej. Tworzy tam wówczas wiele
wybitnych osobowości artystycznych (np. Felicja Curyłowa, Felicja Kosiniak,
Stefania ŁĎczyńska, Genowefa Kochanek, Maria Owca, Felicja Janeczek, Aniela
Majka, Agnieszka Rachmaciej, Maria Wojtyto, Rozalia Zaród, Maria Sierak, Agata
Szlosek).22 Bardzo bogate i urozmaicone było wtedy również zdobnictwo wewnĎtrz
domów, z których wiele zachowało typowy dla regionu krakowskiego układ wnętrz z
podziałem na sień, izbę oraz kuchnię i komorę. W kuchni zwykle znajdował się
tradycyjny piec z okapem, pomalowany na niebiesko z barwnĎ, kwiatowĎ malaturĎ, a
także liczne sprzęty jak: ławy, kredens z malowanymi naczyniami, skrzynia, stół.
Niektóre z malarek ozdabiały także i meble malowanymi motywami kwiatowymi.
Ściany i powały dekorowane były barwnymi, kwiatowymi motywami w formie
polichromii, przystrajały je także zawieszane malowanki na papierze lub płótnie.
Posiadały one zróżnicowane formaty i kształty. Mogły mieć formę zamkniętĎ w
kwadracie lub prostokĎcie («makatki», «papióry», «dywany»), rombie («rogówki»).
Przybierały kształt trójkĎtnych «zębów», gdy zdobiły półki, kredensy, okna. Mogły
rozwijać się pasowo, stanowiĎc ozdobnĎ bordiurę świętych obrazów, oleodruków czy
fotografii. Pokój zwany «białą izbą» takżeposiadał ciekawy wystrój oraz malatury na
suficie i ścianach. W izbie znajdowały się łóżka zaścielone malowanymi kapami i
ułożonymi wysoko haftowanymi poduszkami. Przy łóżkach zawieszone były
malowane makatki zwane «dywanami».Całości dopełniały wyroby z papieroplastyki
- bukiety z bibułowych kwiatów, wieńce i girlandy wokół obrazów, a także
zawieszone u powały ozdobne «pająki». Na ścianach wisiały liczne oleodruki,
fotografie, półeczka z ołtarzykiem, a często także i wycinanki.
Następna dekada była okresem koegzystencji dwóch stylów w malarskim
zdobnictwie: zachowawczego/tradycyjnego i nowocześniejszego. Jednocześnie
ewoluowały i wzbogacały się wzory malatur naściennych – komponowane były z
pasów, wieńców, łuków, kwiatonów owalnych, okrĎgłych, prostokĎtnych bĎdź
kwadratowych (rombowych), występowały również sceny figuralne.23 W tym okresie
zaistniały kolejne uzdolnione malarki (Janina Kruk, Leokadia Golonka, Janina
Rusiecka, Wanda Micek, Janina Boduch, Kazimiera Borek, Danuta i Zofia Dymon,
Janina Lizak, Maria Chlastawa, Maria Światłowska, Bernadetta Słota, Jan Szlosek).24
W latach 90. i na przełomie wieków XX i XXI zauważyć można proces
rozwoju współczesnych odmian zdobnictwa. Zastosowanie nowych rozwiĎzań
artystycznych zbiegło się w czasie ze zmianami urbanizacyjnymi zachodzĎcymi na
wsi. ZachodzĎce procesy zmieniały oblicze powiślańskich wsi powodujĎc, że
tradycyjna drewniana architektura prawie całkowicie zanikła. Murowane
budownictwo, inne podłoża wewnĎtrz mieszkań spowodowały zmniejszanie się
przestrzeni do malowania. Stało się to wyzwaniem dla twórczości malarskiej artystek
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z Powiśla DĎbrowskiego. Talent i doświadczenie kompozycyjne pozwoliły im
zaadaptować wzornictwo do współczesnych form architektury i wnętrz. Jednocześnie
pojawienie się doskonalszych materiałów malarskich (farb olejnych, akrylowych,
niezmywalnych) otworzyło nowe możliwości twórcze, szczególnie dla młodszego
pokolenia malarek. Podjęto próbę aranżacji malatur roślinnych w nowoczesnych
wnętrzach, zgodnie ze zmieniajĎcymi się gustami i upodobaniami. Pojawiły się
malowanki planszowe na sklejce i na płycie pilśniowej, ceramika i szkło zdobione
farbami niezmywalnymi,a także wzory wykonywane niespieralnĎ farbĎ na obrusach,
serwetach, kapach i odzieży. Silnie rozwinęło się także wytwarzanie wyrobów
pamiĎtkarskich – zdobienie malowankami ceramicznych lub drewnianych
przedmiotów. Aż do dziś liczna, bo około stuosobowa grupa malarek – kobiet w
różnym wieku oraz kilku mężczyzn, bazujĎc na pokoleniowym, rodzinnym przekazie
kontynuuje i kultywuje tradycje malarskie. Powszechność tego zjawiska jest
imponujĎca, artyści tworzĎ różnorodne motywy kwiatowe, zadziwiajĎ talentem
kompozycyjnym, wyczuciem koloru, pomysłowościĎ, i precyzjĎ. Oprócz starszych
malarek wymienionych wyżej działajĎ również przedstawiciele średniego wiekiem
pokolenia. SĎ to np.: Dorota Szczygieł, Stanisława Curyło, Wanda Racia, Joanna
Krok, Helena Lelek, Krystyna Chlastawa, Alina Kiepus, Agnieszka DĎbroś,
Bartłomiej Ruta.25
Przez ponad sto lat trwania zwyczaj malowania na Powiślu ulegał przemianom.
Zmieniały się nie tylko style i sposoby malowania, ale także materiały służĎce do
malowania oraz miejsca, gdzie wykonywano malatury. Dawniej do malowania
służyły barwniki z wapna, glinki, sadzy i kredy. Była to brunatna, miejscowa glinka
wraz z dodatkiem popiołu drzewnego, sadzy – zakopywanej do ziemi w celu
zmiękczenia. Jako spoiwa używano mĎki kasztanowca, cukru, białka czy wody spod
gotowanych klusek. Później pojawiły się fabryczne barwniki proszkowe, następnie
farby plakatowe oraz farby olejne. Dziś do malowania używane sĎ nowoczesne farby,
o bogatym asortymencie: tempery, akryle i farby niezmywalne/niespieralne służĎce
do malowania na różnych podłożach. Dawniej do malowania używano prostych,
dużych pędzli zrobionych ze słomy prosianej lub żytniej. Bardziej skomplikowane
wzory wykonywano pędzelkami z końskiego lub krowiego włosia lub brzozowymi
patyczkami o postrzępionej końcówce. Dziś Zalipianki używajĎ profesjonalnych,
malarskich pędzli. Tradycyjne malarki używały kiedyś podstawowych barw i nie
mieszały barwników, nie stosowały barw pochodnych. PodstawowĎ kolorystykĎ
była: biel, czerń, brĎz, czerwień, siwy- niebieski. Dziś paleta barw zalipiańskich jest
bardzo bogata, chociaż dominujĎ kolory żywe, jaskrawe. Często stosowany jest kolor
różowy, żółć, zieleń, czerwień i błękit. Malarki stosujĎ również barwy pochodne,
cieniowanie. Malatura jest nadal płaska, graficzna. DominujĎcĎ cechĎ pozostaje
stosowanie konturu (obrysowywanie wzorów czarnĎ liniĎ, ciemniejszym odcieniem
lub kontrastowĎ barwĎ) i zachowanie zasad symetrii zarówno w obrębie
pojedynczych kwiatonów, jak i w rytmicznym rozmieszczeniu wzorów w
dekorowanej przestrzeni. Wzory rozwijajĎ się pasowo, bĎdź odśrodkowo. Malatury
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mogĎ zdobić powierzchnie o kształcie prostokĎtnym (np. makatki zwane «dywany»),
kwadratowym (np. «papióry»), okrĎgłym (sufity wokół lamp, talerze), rombowym
(«rogówki»), łukowym (pod obrazami, pod oknami), zębatym (wycinanki na okna i
kredens), pasowym (pasy na suficie, ścianach wewnętrznych i zewnętrznych).
Dawne, zgeometryzowane, najczęściej pasowe układy kropek (pacek), poprzez proste
motywy kwiatowe z kropkowań rozwinęły się w baśniowe, stylizowane motywy
kwiatowe. Zwane sĎ «malowankami», a pojedynczy, rozbudowany motyw-wzór to
«kwiaton». TworzĎ je kwiaty przypominajĎce rośliny występujĎce w naturze,
przetworzone przez malarki według ich własnej wyobraźni, stylu. MogĎ to być: róże,
piwonie, maki, łubiny-szyszki, niezapominajki, dzwonki, astry, georginie, maki,
bławatki, kłosy zbóż. Ale pojawiajĎ się także kwiaty fantazyjne, o wymyślonych
kształtach i barwach- nie znajdujĎce odpowiedników w przyrodzie. Każda z malarek
ma swoje ulubione motywy, barwy i sposób ułożenia kwiatów. Bo jak pisał o tym już
na poczĎtku XX w. Wł. Hickel: «Te malowanki ludowe są dalekie od naturalizmu.
Lud obserwuje kwiat, liść, anatomię rośliny, lecz nie stara się nigdy przenieść tego
żywcem na papier, a stylizuje wszystko w tysięcznych odmianach, tak pod względem
formy jak i barwy. Między niezliczoną ilością stylizowanych kwiatów trudno napotkać
dwa jednakowe».26Ponadto tworzone sĎ motywy w zróżnicowanych układach,
kompozycjach. SĎ to: pojedyncze kwiaty, kwiaty w formie bukietu, wiĎzanki, bukiety
we flakonie lub donicy. MogĎ tworzyć pojedynczy, samoistny motyw- kwiaton, lub
zawierać jego powtórzenia, zachowujĎc zasady symetrii.
Oprócz wymienionych form malowanek charakterystyczna dla Zalipia i okolic
jest także wycinanka. Może być prosta, dwubarwna- typu negatyw-pozytyw
wycinana z papieru kolorowego naklejanego na karton, lub bardziej skomplikowana,
ażurowa –wycinana w kalce technicznej lub bibule w nieregularne, zgeometryzowane
otwory i zdobiona malowankami. Rozwinięte sĎ również różne formy plastyki
obrzędowej: rózgi weselne, pisanki i palmy wielkanocne, bibułowe kwiaty łĎczone w
bukiety lub w girlandy kwiatowe –wianki pod obrazy, a także «pajĎki» (ozdoby o
kształcie kulistym lub przypominajĎcym żyrandol) wieszane u powały dla
przystrojenia izby. Przebogaty jest także strój z Powiśla DĎbrowskiego – odmiana
stroju Krakowiaków Wschodnich, z charakterystycznym zdobieniem białym,
czerwonym lub czerwono-czarnym «rezanym» (styl angielski) haftem o motywach
kwiatowych. Wiele twórczyń z Zalipia i okolic do dziś uprawia te dziedziny sztuki.
SĎ to np. znakomite wycinankarki i hafciarki (Zofia Janeczek, Janina Lizak, Danuta
Szczebak, Maria Chlastawa, Wanda Micek).27
Tradycję twórczości zalipiańskiej w tak rozbudowanej formie rozpropagował i
utrwalił konkurs «Malowana Chata». Odbywa się on od lat 70. XX wieku rokrocznie,
aż do chwili obecnej.28 Ta unikatowa dziedzina sztuki ludowej rozwijajĎca się na
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przestrzeni ponad stulecia uprawiana była zapewne przez ponad 200 malarek.
Pojawiło się wiele malarskich osobowości, postaci utalentowanych wszechstronnie,
tworzĎcych z pasjĎ i z potrzeby serca. Ich twórczość promuje od lat Muzeum
Etnograficzne (Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie), posiadajĎce największĎ
w Polsce kolekcję zalipiańskich malowanych wyrobów, archiwalia i bogatĎ
dokumentację fotograficznĎ. IstotnĎ rolę w utrwalaniu i reklamie sztuki ludowej
odgrywajĎ również działajĎce na miejscu, w Zalipiu: Muzeum – Zagroda Felicji
Curyłowej29 oraz Dom Malarek. Na Powiślu DĎbrowskim nadal zadziwia bogactwo
motywów kwiatowych, różnorodność form kompozycji tworzonych nadal, wbrew
nieuchronnemu procesowi odchodzenia w przeszłość tradycyjnej, drewnianej wsi.
Trwa fascynujĎce zjawisko, bo zmiennie jak w kalejdoskopie pojawiajĎ się wciĎż
nowe motywy kwiatowe. ZakwitajĎ one, tak jak w przyrodzie, wiosnĎ, na czas
konkursu, ubarwiajĎc otaczajĎcy świat i zawłaszczajĎc przestrzeń – stworzone z
potrzeby upiększania otaczajĎcego świata. Ten fenomen malowania miałam
możliwość poznać jako etnograf, dokumentować go i podziwiać.
AnalizujĎc etnograficznie całokształt zjawisk artystycznych Powiśla
DĎbrowskiego zauważyć można proces przemiany od tradycyjnej sztuki ludowej
poprzez sztukę użytkowĎ do rzemiosła artystycznego. Czynnikami wpływajĎcymi na
to zjawisko sĎ zachodzĎce procesy modernizacji i urbanizacji wsi i idĎca z nimi w
parze zmiana świadomości, mentalności i oczekiwań finansowych jej twórców. W
poczĎtkowym okresie istnienia, na etapie odkrywania Powiśla jako ośrodka
twórczości ludowej (koniec XIX i poczĎtek XX w.) była to samorodna sztuka
ludowa, wynikajĎca wyłĎcznie z potrzeby upiększania otaczajĎcej przestrzeni i
samoistnej potrzeby twórczej (kategoria tradycyjnej sztuki ludowej). Stan ten
utrzymywał się do połowy XX w. W latach 50.– 80. XX w. poprzez zainteresowanie
państwa sztukĎ ludowĎ traktowanĎ jako sztuka narodowa – poprzez politykę
kulturalnĎ, mecenat państwa oraz instytucje wspierajĎce (Milenium, Cepelia,
Stowarzyszenie Twórców Ludowych) nastĎpił rozkwit zalipiańskiej twórczości.
Sztuka Powiśla weszła w fazę sztuki użytkowej. Sprzyjały temu liczne projekty dla
zastosowania zalipiańskich motywów we wzornictwie (ceramika, tkaniny, wystrój
wnętrz, zdobnictwo strojów ludowych), odbywały się liczne wystawy, konkursy,
kiermasze sztuki promujĎce to zjawisko. W tym okresie w Zalipiu działały wybitne
indywidualności twórcze, pojawiały się nowe formy zalipiańskiej sztuki, które
znajdowały szeroki zbyt w kraju (dystrybuowane przez Cepelię i inne firmy) i
sprzedawane także turystom na miejscu. Zalipianki dekorowały otaczajĎcĎ przestrzeń
w sposób bazujĎcy na tradycji, korzystajĎc z naturalnych surowców i materiałów.
Większość wytwarzanych artystycznych przedmiotów miała nadal funkcję użytkowĎ.
Aspiracje artystyczne i finansowe twórców były w pełni zaspokojone. ZachodzĎcy w
latach 90. XX w. proces modernizacji wsi, prywatyzacja w sektorze gospodarki
państwowej, likwidacja instytucji zajmujĎcych się zbytem twórczości ludowej
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spowodowały pewne zmiany w funkcjonowaniu i charakterze Powiślańskiego
ośrodka twórczości ludowej. Nadal tworzy duża wielopokoleniowa grupa malarek
(motywowanych do pracy konkursami «Malowana Chata»). Jednocześnie lokalne
społeczności pozostawione same sobie w kwestii zbytu wyrobów poszukujĎ nowych
form sztuki i jej dystrybucji. Wyroby zalipiańskie wytwarzane sĎ bardziej masowo,
niekiedy w formie manufaktury, przez co powoli zatraca się ich indywidualna i
zróżnicowana forma. Umiejętności przekazywane do tej pory tradycyjnie z matki na
córkę, wzbogacane sĎ coraz częściej przez naukę malowania w szkołach, szkółkach
malowania, na warsztatach, praktykach. Ponadto, aby zadowolić gusta
odwiedzajĎcych powoli odchodzi się od funkcji użytkowych przedmiotów na rzecz
wyrobów stricte pamiĎtkarskich. Pozytywnym zjawiskiem wydaje się jednak fakt, że
jako podłoże malarskie nadal stosowane sĎ wyroby rzemieślnicze z Małopolski
wykonywane z surowców naturalnych – głównie ceramika szkliwiona lub biskwit z
Łysej Góry i Wiśnicza) oraz drewna (wyroby stolarskie i bednarskie z Żurowej i
Szerzyn). SĎ to ceramiczne dzwonki, dzbanuszki, flakony, talerzyki, figurki zwierzĎt,
skarbonki, gwizdki, pisanki. Zalipiańskie motywy kwiatowe nanoszone sĎ na rdzawe
lub białe (polewa) tło. W grupie wyrobów drewnianych znajdujĎ się miniatury
naczyń bednarskich, skrzyneczki i kasetki, łopatki, łyżki, tace, deski do krojenia.
Wśród pamiĎtek z Zalipia znajdujĎ się także wyroby dewocyjne (np. obrazki z
M. BoskĎ, Papieżem – w drewnianych ramkach malowanych w kwiaty, krzyżyki)
oraz zabawki i biżuteria. Zalipie (i okoliczne wsie w mniejszym zakresie) sĎ mocno
promowane i reklamowane (media i Internet, instytucje kultury, Lokalne Grupy
Działania), dzięki czemu odwiedzane sĎ przez często przez turystów z kraju i
zagranicy. Oferta dla gości jest bogata – majĎ możliwość zwiedzania Zalipia i
muzeum, odwiedzania domów malarek, zakupu pamiĎtek i publikacji, a także
uczestnictwa w różnorodnych warsztatach twórczych.
Podsumowanie: Ogólna charakterystyka Powiślańskiego ośrodka sztuki:
 Powiśle DĎbrowskie jest to rejon Małopolski, gdzie na stosunkowo dużym
obszarze uprawiana jest twórczość ludowa w formie: malowanki, wycinanki,
papieroplastyki, plastyki obrzędowej, zdobnictwa stroju ludowego.
 Twórczość ludowa rozwija się i ewoluuje tu już od ponad 100 lat.
 Ludność Powiśla posiada szczególne zdolności artystyczne oraz potrzebę
obcowania ze sztukĎ.
 Grupa uprawiajĎcych sztukę ludowĎ w regionie Powiśla DĎbrowskiego jest
bardzo duża, w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 100 osób.
 Malowanie uprawiane jest przez przedstawicieli różne grup wiekowych i sĎ
to głównie kobiety.
 Jest to rodzaj sztuki, gdzie podstawowym motywem zdobniczym jest wzór
kwiatowy w formie ornamentu, kwiatonu.
 Motyw kwiatowy jest zróżnicowany stylowo, kompozycyjnie i ulega
ewolucji.
 «Malowanka» zagarnia przestrzeń – występuje jako element zdobniczy ścian
domów, budynków gospodarczych, wnętrz, przedmiotów użytkowych i artystycznyc.

 Apogeum malowania przypada co rok na miesiĎce wiosenne i ma zwiĎzek
z konkursem «Malowana Chata».
 Przekaz tradycji odbywa się rodzinnie – pokoleniowo, a także poprzez
szkoły, świetlice, Muzeum F. Curyłowej i Dom Malarek.
 Instytucje promujĎce: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum - Zagroda
Felicji Curyłowej i Dom Malarek w Zalipiu.
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Геронь Урсула,
старший куратор,
Етнографічний музей у Тарнові
(Тарнов, Польща)
РОЗПИС СЕЛА, РАЙОНУ ДОМБРОВСЬКОГО РАЙОНУ В ПОЛЬЩІ:
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
Регіональний музей у Тарнові (Польща) співпрацює з українськими
культурними установами, які пропагують цікаву сферу народного мистецтва,
що розвивається в районі Залип’я в Малопольщі. Це вже більш ніж стара
культивована народна традиція прикрашання будинків з писаними квітковими
мотивами. Це народне мистецтво, де центральною темою є квітковий
візерунок з багатьма варіаціями (забарвлені фігури, виріз, кераміка, художня
ритуал, вишивка, виробництво сувенірної продукції). Подібний вид творчості
представлений і в Україні. Такі місця як Гуцульщина чи Петриківка мають з
Повіслям Домбровським генетичний зв’язок, потенціал і цінність. Беручи до
уваги ці подібності і усвідомлюючи необхідність захисту цінної культурної
спадщини, ми можемо ділитися досвідом і співпрацювати. Залип’я як місце,
розташоване у сфері діяльності нашого музею, приймає основну нашу
турботу. Це культурне явище захищене, заохочується і рекламується як
унікальне у Європі. Важливим елементом є сприяння мистецтву Залип’я в
Україні і взаємного співробітництва. Стаття включає в себе розробку однієї з
тематичних областей виставки. Вона була розроблена на основі
етнографічних досліджень під час проведення конкурсу «Мальована хата»,
розширена інформацією з архівів та публікацій. Її метою є синтетичне
представлення змін та еволюції в селах Повісля Домбровського впродовж
останнього століття.
Ключові слова: Заліп’є, Повісля Домбровське, кольорова картинка,
конкурс «Мальована Хата», витинанка, Феліція Курилова
УДК 7.74
Гринюк Марія,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Косівський інститут прикладного і декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
ОБРАЗОТВОРЧИЙ АСПЕКТ КОСІВСЬКОЇ МАЛЬОВАНОЇ КЕРАМІКИ
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
У статті окреслюються основні аспекти образної мови орнаменту
Косівської мальованої кераміки як визначальних, характерних й унікальних рис
цього етнічного виду народного мистецтва Гуцульщини в рамках підготовки
даного елементу культури до Репрезентативного списку нематеріальної
культурної спадщини людства (ЮНЕСКО).

«Косівська», «гуцульська», «покутська» – саме такими термінами
визначають обличчя місцевої кераміки. Знана далеко за межами України, вона
особливо виразно вимальовує свій образ і вирізняється з-поміж кераміки інших
регіонів України. Пересічний глядач візуально оцінює косівський керамічний
виріб через традиційно триколірну гаму оздоблення – жовтий, зелений,
червоно-коричневий на пастельно-білому тлі. Саме цей колорит майже три
століття поспіль витримують народні майстри-керамісти Косівщини у
творенні безлічі різноманітних ужиткових виробів (дзбанки, горщики, миски,
тарелі, горнятка тощо), а також речей сакрального та інтер’єрного
призначення (свічники, поставники, вази, кахлі, облицювальні плитки).
Але не стільки колірна гама вирішила успіх стилю місцевого гончарства,
а насамперед, образна мова орнаменту, яка, передовсім, є виражальним і
змістовим акцентом твору.
Ключові слова: косівська кераміка, образотворчий аспект, кахлі,
мальований літопис, гончарство, Гуцульщина, сюжетні мотиви.
Особливе місце в образотворчому аспекті гуцульської кераміки займають
малюнки на пічних кахлях. Адже саме на такому монументально-площинному
просторі майстер має можливість якнайширше та яскравіше відтворити свій
задум усіма технологічно-доступними виражальними засобами.
Із середини 19 ст. й дотепер кахлі стали мальованим літописом подій із
життя маленького містечка Косів та навколишніх осередків. А поскільки
гуцульська піч у 19 – сер.20ст. займала чи не всю третину інтер’єру кімнати, то
можемо уявити, наскільки вдало гончар обрав об’єкт для сюжетних композицій.
Свідомо чи підсвідомо майстер-початківець мальованих печей карбував на
кахлях відтинок життя і побуту тамтешніх мешканців, ми можемо хіба що
тільки озвучити припущення. Але очевидним є одне – наші предки залишили
літопис поколінь у своєрідному «театрі» розписів. Коли ти сідаєш перед цією
казковою піччю, в якій потріскують дрова, охоплені полум’ям, у полив’яних чи
«мосінзованих» (огорнутих дротяною сіткою) горщиках щось смачне парує, то
споглядаєш на кахлі, як у кіно: «оживають» олені з розлогими рогами,
затупотіла пара коней в упряжці, гримить колесами по каміннях бричка, а там
австрійські вояки зі штиками марширують; далі шинок і шинкарка, ну і, як
годиться, жінка з качалкою чекає на порозі чоловіка, що ледве тримається на
ногах і т. д. А зверху на це все дійство дивляться святі – Миколай, Богородиця,
Варвара, ангели. До речі, кахлі з ликами святих майстри завжди виставляли у
верхньому ряду.
Та не завжди косівська кераміка мала саме такий охарактеризований
вище вигляд, хоча гончарство в цьому регіоні процвітало ще з 15 ст. На той час
побутував звичайно димлений, теракотовий, пізніше – частково полив’яний
посуд. Тобто, виріб, не обливали поливою повністю до низу. Здебільшого, це
були речі, які закладали в піч (горщики, дзбанки, макітри). Такі факти свідчили
про те, що полива (шкливо) була привозним технологічним інгредієнтом і для
гончарів у використанні ставала майже розкішшю.

Дослідження, проведені нами ще в 1996–1997 рр. дають можливість
стверджувати, що технологія полив’яної кераміки з певними ознаками
«косівської» завезена на терени Гуцульщини й Покуття із Західної Європи як і
багато інших видів мистецтва (розпис на склі, гутне скло, сакральна скульптура
ін.). Зокрема, під Краковом (Польща) уже з поч. 17ст. виготовляли пічні кахлі з
ритованим малюнком. У Краківському етнографічному музеї зберігаються
кахлі польського майстра Оксітовича, датовані 1675 роком. Невибагливі
сюжетні мотиви дуже схожі на «гуцульські» як за технікою виконання, так і за
композицією, але за змістовим характером, безперечно, відрізняються.
Та розвиток промисловості в Європі у 18–19 ст. швидко витіснив
майолікове кахлярське виробництво, замінюючи його порцеляновою і
фаянсовою продукцією.
Тому, на наше переконання, саме Гуцульщина стала в свій час найбільш
придатним регіоном для становлення і розвитку гончарного ремесла і
збереження мальованої кераміки з огляду на наявність сировинної бази та
принадного навколишнього середовища. Слід підкреслити і такий факт, що
місто Косів впродовж кількох століть був торгівельним і курортним центром
завдяки існуючим солеварням та лікувальним санаторним закладам.
Свідомо оминаючи історичний шлях «подорожі» мальованої кераміки до
Гуцульщини, поскільки це питання потребує окремого дослідження, ми
зупинимося на тому періоді, коли найбільш виразно сформувалася образна
палітра сюжетно-орнаментальних мотивів у косівській кераміці. Середина
19 ст. – це тріумф розквіту ремесла на Косівщині і фаворитом у цій галузі серед
широкого кола громадськості був відомий на той час майстер Олекса Бахматюк
(1820–1882). Інколи зустрічається на його виробах підпис «Бахмінський». Він
був неперевершеним віртуозом сюжетно-орнаментальних розписів. Гончарську
справу успадкував від батька Петра Бахматюка. Визначальною для майстра
була техніка ритування. Ріжком користувався мало – лише для нанесення
окремих рисок та облямовуючої фляндрівки.Одним із характерних способів
декорування О. Бахматюка є активне використання графічного прийому
«ільчастого письма», яке він збагачував розмальовуванням, надаючи виробам
живописного характеру [3, с. 119–160].
Графічний рисунок майстра динамічний, сміливий, насичений переважно
зеленою барвою, яка за практично відсутнього коричневого ангобу дає
характерні затіки, що нагадують техніку «акварелі по-мокрому».
Творчість О. Бахматюка склала цілу епоху в історії розвитку кераміки на
Прикарпатті. Його талант був самобутній та унікальний, про таких кажуть:
«Має дар від Бога». Такого живого бачення та відчуття світу, такої динаміки та
жаги до життя, такого гротеску та іронії, такого широкого польоту уяви та
фантазії, помножених на неймовірну різноманітність композицій, сюжетів, ви
не зустрінете більше ні в кого.
Твори (кахлі для печей, вази, колачі, миски, дзбанки, поставники тощо)
майстер декорував багатим рослинним орнаментом у поєднанні з
геометричними елементами або зображенням тварин. Він не тільки виклав

існуючі до нього сюжети, збагативши їх цікавими подробицями, а й створив
багато нових сцен із гуцульського життя, що вирувало навколо.
Авторству О. Бахматюка належать понад сто коминів і пічних ансамблів,
де налічувалося від 40 до 100 й більше кахлів [5]. Такому успіху косівського
гончара, окрім таланту, посприяв один цікавий і далеко непересічний випадок у
його біографії. Адже сам австрійський цісар Франц Йосиф замовляв у
Бахматюка гуцульські кахлі на «п’єц» (піч). Власне, поява на кахлях сюжетів із
військом австрійським , цісаря в бричці (Рис. 1) чи інших панських екіпажів
була тому підстава. Окрім цього, на кахлях відображено заняття землеробів,
гончарів, ткачів, пастухів, вівчарів. Його гуцул з люлькою в роті везе на тачці
свиню, його мисливець стріляє у птаха, котрий дзьобає дах двоповерхового
панського будинку. Його панок (бо в чоботях) чи гуцул оре двома кіньми, а над
їхніми головами цвітуть великі соняшники (відома Бахметюківська квітка –
зелено-коричневі пелюстки в жовто-сонячному обрамленні). Часто майстер
зображав фігурки борців з ведмедем, опришка з топірцем, сцени полювання
тощо. І все це неодмінно серед буйної флори – листя, квітів, кущів [6].
Людські постаті О. Бахматюка виразно впізнавані: як правило, стоять у
профіль, штани з одного боку хвилясті, жінки одягнені в блузи і довгі спідниці,
чоловіки – у короткому кабаті. І лише зображення голови змінюється: то на ній
циліндр, то гуцульська кресаня, то шолом, то широкий капелюх [4].
Не менш відомою серед косівських гончарів була родина Баранюків, але
серед них вирізнялися Іван (1816–1880) та його син Михайло (1834–1902), які в
оздобі своїх виробів (кахлях і мисках) найчастіше зверталися до сюжетних
мотивів. На відміну від О. Бахматюка ці майстри в декоруванні широко
використовували техніку ріжкування і насичували орнамент «червінню»
(коричневий ангоб), а також більше застосовували жовтої барви, тому вироби в
цілому були більш теплішими в тональності [1].
Кахлі і миски Василя та Михайла Баранюків – це справжні картини, на
яких бачимо і пишні квіти, і домашніх і диких тварин, і якісь фантастичні
істоти, хрести, церкви святих, герби, побутові сценки, і навіть кораблі. Але
особливо майстри в своїй творчості виокремилися мисками, розписи яких
характерні і монументалізмом, і статичністю, і витонченістю малюнка.
Отже, твори Олекси Бахматюка та родини Баранюків становлять класику
косівської мальованої кераміки др. пол. 19 ст. у контексті образотворчої
орнаментальної палітри. Багато послідовників наслідували цих майстрів, в тому
числі і знана династія Цвіликів-Рошиб’юків, але, здебільшого, копіюючи
передніх, вони не створили нового сюжету, натомість, були визначними
майстрами рослинно-геометричного розпису і заслужили на окрему сторінку
мистецької уваги. Натомість, звернемо увагу на інший жанр місцевої
мальованої кераміки – тематичну скульптуру.
Чимало майстрів в той чи інший період зверталися у своїй творчості до
ліпки іграшок, тварин, птахів, людських постатей та ін. Серед них Павлина
Цвілик, Василь Аронець, Ганна Білянська, Євгенія Зарицька та ін. Але
корифеєм тематично-жанрової скульптури др. пол. 20 ст. був Василь Стрипко.
Він найкраще у своїх багатофігурних композиціях відображав побут, культуру,

дозвілля і працю гуцулів. Твори майстра здебільшого декоративного характеру
і відзначаються високохудожнім змістом і вишуканою пластикою.
У декоруванні автор дуже часто використовував техніку ріжкування по
коричневому тлі. Василь Стрипко в міру, лаконічно оздоблює твори в
традиційній триколірній гамі, ніколи не додаючи кобальту. Декор не
перенасичує, а тільки підкреслює форму скульптур. І хоч нині майстер дещо
віддалився від творчості, можна безперечно констатувати, що скульптурна
пластика Василя Стрипка в 20 ст. окреслила нову унікальну сторінку в історії
розвитку образотворчості косівської кераміки.
Ще одна постать у жанрі скульптурної кераміки залишилася майже
непоміченою у мистецькій критиці. Параска Дубей (1942–2012) народилася і
працювала в селі Вербовець, що межує з Косовом. Вона не закінчила
професійної школи і навчалася гончарному ремеслу самотужки. Особливими
здобутками в розписі виробів майстриня не відзначилася, але її скульптурна
пластика в традиційній техніці мальованої кераміки наділена лірикою і
романтизмом. Виконані в стилі наївного примітивізму, скульптурні композиції
Параски Дубей захоплюють щирістю, простотою і внутрішнім світом образів.
Чого тільки вартує її скульптура «Сон». Автор засобами пластики і колориту
бездоганно передає внутрішній стан молодої мами, яка на мить заснула біля
тину, тримаючи ніжно в руках сонне дитя.
Так само в фігурних композиціях «Двоє» (Рис. 2), «Ми такі паровані»,
«На полонині», «Цимбаліст». Параска Дубей своїми особливими,
непритаманими іншим майстрам, творчими засобами передає характер і
культуру гуцулів.
Серед сучасних майстрів жанрової пластики вартує виокремити найбільш
виразних творців життєвого побуту горян новітнього часу, а саме: Василя
Гривінського та Валентину Джуранюк. Щодо останньої, то окрім чудернацьких
птахів, звірів, зліплених чи виточених на гончарному станку, майстриня
віртуозно і професійно імпровізує на царині розпису технікою ритування.
Аналізуючи сучасні твори майстрині, спостерігаємо неабиякий ріст художньої
майстерності, передовсім у творенні сюжетно-орнаментального малюнка. В її
композиціях відчуваються глибокі знання менталітету місцевих мешканців,
почуття гумору та бездоганне володіння стилем. Найбільш вдалою й
улюбленою площиною для різноманітних сюжетних сцен майстриня обрала
квадрат (плитка, що імітує кахлю), як, наприклад, «Танець-гуцулка», «Тріо»,
«Ліжникарки» та ін. Кожна наступна робота Валентини Джуранюк – це нова
видумка, казка, життєва бувальщина, адже майстриня обдарована фантазією,
своєрідним філософським сприйняттям навколишнього світу. У композиціях
«Гуцул козу рятує», «Зловив жабу» (Рис. 3), «Гуцулка в тачці», «Як лисицю
побили», «Полюбовники» та багато інших подібних сцен розкривають
Валентину Джуранюк не тільки як особливого художника, а й людину з
дотепними жартами та асоціативним мисленням. [2, с. 33].
У контексті нашої теми логічним завершенням буде озвучити сподівання
і надію, що наступні покоління продовжують мальований літопис косівської
кераміки. І тому підтвердженням є асоціативні малюнки Насті Слави

(2009 р. н.) з родини Тулаїнових. Ще в трьохрічному віці вона почала
розмальовувати керамічні плитки, де зображувала все, що бачить, все, про що
думає і мріє – її дитинство.
У триколірну гаму Настя сміливо додає голубий, який інколи домінує в
казкових мотивах (Рис. 4). Уже нині можна стверджувати, що в особі Насті
народжується непересічний талант, а отже, є надія, що уже сьогодні
наймолодше покоління майстрів творять нову сторінку до образотворчого
літопису унікального виду народної творчості – косівської мальованої кераміки.
Сформована нами концепція образної мови місцевого ремесла є
свідченням того, що традиція Косівської мальованої кераміки живе і
розвивається. Вона по праву занесена до Національного переліку
нематеріальної культурної спадщини. Але для збереження й охорони цього
елементу культури носіями-майстрами та місцевою громадськістю пророблено
цілий ряд заходів для внесення його до Репрезентативного списку
нематеріальної культурної спадщини людства.
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VISUAL ASPECT OF KOSIV PAINTED CERAMICS IN THE CONTEXT OF
UNESCO CULTURAL HERITAGE
The article outlines the main aspects of figurative language of the ornament of
painted ceramics of Kosiv as the defining, characteristic and unique features of this

type of ethnic Hutsul folk art in the preparation of this cultural element to the
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (UNESCO).
«Kosivska», «hutsulska», «pokutska» – such terms define the face of local
ceramics. Being known far beyond Ukraine it very clearly draws its image and stands
out among ceramics from other regions of Ukraine. A regular viewer visually
assesses a ceramic product of Kosiv through the traditionally three-coloured gamma
of decoration - yellow, green, red and brown pastels on a white background. This is
the colouring that is for nearly three centuries carried by the local masters of
ceramics in Kosiv region in the creation of a wide variety of crafts products (barrel,
pots, bowls, plates and cups, etc), and things of sacral and interior purpose (candle
holders, vases, tiles, wall tiles). But it is not the colour gamma that the success of
local pottery style, but, above all, the figurative language of the ornament, which is
the expressive and thematic accent of the work.
Key words: ceramics of Kosiv region, visual aspect, tiles, painted chronicle,
pottery, Hutsulshchyna, plot motives.

Рис. 1. Кахлі 19 ст. (КІПДМ
ЛНАМ). Авт. О. Бахматюк, І. Баранюк

Рис. 2. Скульптурна пластика.
Параска Дубей «Двоє»

Рис. 3. Кахля «Зловив жабу». Авт. В. Джуранюк (2013 р.)

Рис. 4. Твори Насті Слави (4 роки), 2012 р.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Стаття висвітлює процес формування міжнаціональних відносин в
умовах європейської інтеграції українського багатонаціонального суспільства,
визначає основні аспекти самоідентифікації та активізації діяльності
етнічних товариств України на сучасному етапі демократичних перетворень.
Полікультурність українського суспільства визначає широкий спектр
етнічних, мовних, релігійних і культурних ідентичностей, що пройшли
багатовіковий шлях історичного розвитку. Культурна самоідентифікація є
одним із найважливіших етапів у процесі утворення кожної етнічної групи.
Основою поняття етнічної ідентичності є усвідомлення людиною своєї
приналежності до тієї чи іншої етнічної спільноти, що базується на
спільності мови, історичної долі, культури, побуту, традицій, звичаїв. Рух до
стандартів реальної демократії, базованої на засадах верховенства права й
свобод людини та громадянина, у тому числі представників національних
меншин потребує удосконалення національного законодавства у сфері
міжнаціональних відносин та адаптації його положень до міжнародноправових стандартів ЄС. Аналіз діяльності громадських організацій у сфері
міжнаціональних відносин протягом останнього часу стверджує думку про
активізацію їхньої роботи у сфері формування етнонаціональної політики
єдності. Утвердження демократичних засад держави у сфері культури
зумовило в духовному житті країни розвиток позитивних тенденцій. Світовий
досвід свідчить, що будь-яке послаблення уваги до культури, спроби заощадити
на ній кошти негайно призводять до непоправних втрат в усіх галузях
духовного життя. Тому потребує пріоритетної уваги з боку держави
необхідність формування відповідної культурної політики як сукупності
принципів і норм, якими мають керуватися органи державної влади у своїй
діяльності зі збереження, розвитку і розповсюдження культури. Держава
прикладає певних зусиль для покращення стану культурного розвитку України.
Але разом із цим ситуація в культурній сфері продовжується залишатися
складною. До позитивних тенденцій варто віднести поглиблення інтеграції
вітчизняної культури в європейський і світовий культурний простір.
У сучасний період значно розширилися міжнародні культурні зв’язки України з
багатьма країнами світу, що створює реальні можливості для ознайомлення з
досягненнями культури інших народів і держав та представлення кращих
зразків національної культури і мистецтва світовій спільноті. Численні
успішні виступи українських виконавських колективів, виставки творів із
колекцій провідних українських музеїв, експозиції українських художників
сприяють зміцненню міжнародного авторитету України.
Ключові слова: етнічна культура, національна самоідентифікація,
відродження етнічних спільнот, національна єдність.

У період незалежної держави в Україні відбулася переоцінка офіційного
ставлення держави до цілих пластів культури, в результаті чого національній
культурі повернуто багато раніше заборонених імен і творів, відкрито доступ до
тієї частини культурного надбання, яка була тривалий час недоступна з
політичних та ідеологічних причин. Держава відмовилася від втручання у
творчі процеси культурно-мистецького життя, тим самим визнаючи
самоцінність, незалежність культури і мистецтва, необхідність їх для духовного
здоров’я суспільства. З’явилися реальні можливості для повної свободи
творчості митців, вільного розвитку різних культурних напрямів, стилів, шкіл.
Духовне розкріпачення майстрів культури зумовило появу нових форм
творчості, засобів відображення дійсності, які відповідають часові й вимогам
сьогодення. У культурно-мистецькому житті країни дедалі активніше
утверджується плюралізм, що передбачає відмову від притаманної тоталітарній
системі типовості в художньому відтворенні суспільних явищ і процесів, від
єдиного підходу до їх оцінки.
Важливим чинником, що сприяє розвиткові національної культури в
сучасних умовах, є відмова від командно-адміністративних методів управління
культурною сферою. До позитивних тенденцій варто віднести поглиблення
інтеграції вітчизняної культури в європейський та світовий культурний простір.
У сучасний період значно розширилися міжнародні культурні зв’язки України з
багатьма країнами світу, що створює реальні можливості для ознайомлення з
досягненнями культури інших народів і держав та представлення кращих
зразків національної культури та мистецтва світовій спільноті. Численні
успішні виступи українських виконавських колективів, виставки творів з
колекцій провідних українських музеїв, експозиції українських художників
сприяють
зміцненню
міжнародного
авторитету України.
Помітно
активізувалася діяльність у сфері культури представництв України в іноземних
державах і міжнародних організаціях. Значну роль у сучасних умовах
відіграють традиційні контакти у сфері культури нашої держави з українською
діаспорою у світі. Велике позитивне значення має залучення України до низки
міжнародних правових актів у сфері свободи культурного обміну та збереження
культурної спадщини. Таким чином, представники етнічних товариств мають
можливість вільного творчого співробітництва з країнами походження,
поширюючи свій професійний досвід і світогляд.
Критерієм здійснення етнонаціональної політики має стати її здатність
відповісти на виклик глобальних економічних і політичних змін у
багатонаціональному суспільстві. Висока культура міжнаціональних відносин є
основою гармонійного співіснування представників національних спільнот в
українському соціумі. Особливої уваги потребує культурна політика держави,
яка має бути здатною не лише вистояти перед змінами, а й ефективно
управляти цим процесом в умовах глобальної економічної та культурної
трансформації.
Структуру багатонаціонального українського суспільства визначає
широкий спектр етнічних, мовних, релігійних і культурних ідентичностей, що
пройшли
багатовіковий
шлях
історичного
розвитку.
Культурна

самоідентифікація є одним з найважливіших етапів і процесів культурного
устрою кожної етнічної групи, основою є поняття етнічної ідентичності, тобто
усвідомлення людиною своєї приналежності до тієї чи іншої етнічної
спільноти, що базується на спільності мови, історичної долі, культури, побуту,
традицій, звичаїв.
Відповідно до даних останнього перепису населення 2001 р., 22,2 % від
48,5-ти мільйонного населення України ідентифікують себе відмінними за
етнічною ознакою від більшості населення. Законодавчі гарантії права на
громадянську самоорганізацію дають змогу національним меншинам поєднати
індивідуальну активність своїх представників з організаційними можливостями
для задоволення власних етнокультурних потреб.
Актуальні проблеми нинішнього етапу розвитку багатонаціонального
українського суспільства розглядаються у ґрунтовних працях провідних
науковців В. Андрущенка, О. Ануфрієва, В. Антоненка, В. Бебика,
М. Головатого, В. Горбатенка, В. Євтуха, В. Кременя, І. Кураса, О. Майбороди,
Л. Лойко. Українська етнополітична і суміжна проблематика збагатилася
захищеними докторськими дисертаціями О. Антонюка, В. Вівчарика,
В. Ігнатова, І. Онищенка, Т. Рудницької, В. Скуратівського та ін.
Активно ведуться етноісторичні та етнодемографічні дослідження,
представлені у монографічних виданнях, що побачили світ останнім часом.
Рух до стандартів реальної демократії, базованої на засадах верховенства
права й свобод людини та громадянина, у тому числі представників
національних меншин потребує удосконалення національного законодавства у
сфері міжнаціональних відносин та адаптації його положень до міжнародноправових стандартів ЄС. Зокрема, зараз йдеться про таку модель
етнонаціонального розвитку України, котра мала б базуватися на визнанні
права українського народу на політичне самовизначення як титульної нації, із
забезпеченням найширших прав і свобод представників кожної етнічної групи
як повноправних громадян України. Важливе місце має посісти дослідження
етнонаціональних процесів в Україні, формування толерантного ставлення
громадян один до одного незалежно від етнічної, расової чи релігійної
належності, сприяння становленню міжнаціональної злагоди в українському
суспільстві.
Складність полягає у тому, що врахування фактора суспільної
різноманітності, захист прав меншин і сприяння соціальній згуртованості
вимагають вироблення надзвичайно важливих політичних курсів і залучення
значних ресурсів. Це додатково ускладнюється тим, що в Україні триває процес
структурних реформ.
Аналіз діяльності громадських організацій у царині міжнаціональних
відносин протягом останнього часу стверджує думку про активізацію їхньої
роботи у сфері формування етнонаціональної політики єдності. Так, зокрема, у
м. Київ у червні 2014 р. відбувся Другий всеукраїнський форум національних
меншин України «Ми – єдиний народ», також громадськими організаціями
було проведено круглий стіл на тему: «Ситуація в країні та роль і місце

етнічних громад в консолідації суспільства», за результатами якого було
підписане та розповсюджене звернення учасників «Ми – Єдині».
У січні 2015 р. з метою обговорення питань реалізації державної
етнонаціональної політики Радою національних спільнот України у м. Києві
було започатковано Міжнародну конференцію «Будуймо нову європейську
країну разом». Актуальність заходу підкреслена сучасними подіями в країні.
Ідея єднання багатонаціонального народу України на етапі залагодження
військового протистояння в зоні АТО потребує масових акцій доброї волі як на
регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Важливою складовою успішних
демократичних перетворень у суспільстві на шляху до високих європейських
стандартів життя є безперервний діалог влади з представниками громадських
організацій.
Міжнародна конференція за участю представників законодавчої і
виконавчої влади у сфері культурної політики та міжнаціональних відносин і
керівників етнічних товариств спрямована на пошук ефективних підходів до
вирішення проблемних питань соціального захисту представників етнічних
громад, у тому числі охорони культурної спадщини та історичних пам’яток
всеукраїнського і міжнародного рівнів. Доброю традицією міжнаціонального
форуму спільнот є проведення концертної програми за участі зірок вітчизняної
естради та професійних і аматорських колективів етнічних громад.
У підсумкових документах вказаних заходів було запропоновано
конкретні механізми налагодження діалогу між Урядом України та
національними меншинами з метою забезпечення ефективної взаємодії держави
та громадянського суспільства у сфері міжнаціональних відносин.
Важливою складовою механізму залучення інститутів громадянського
суспільства до участі у формуванні етнонаціональної політики єдності в
Україні є Комісія з питань міжнаціональних відносин Громадської ради при
Міністерстві культури України, утворена у липні 2014 р., до складу якої
входять представники 19 громадських організацій національних меншин, а
також вищезазначена Громадська рада керівників освітніх програм
всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при
МОН України.
Україна визнала потребу посилити інституційний механізм, що відповідає
за ведення конструктивних міжетнічних відносин і захист прав національних
меншин. Даний курс закріплено як у Національній стратегії з прав людини на
2016–2020 рр. та відповідному Плані Дій з реалізації Стратегії, так і у
висновках парламентських слухань на тему «Роль, значення та вплив
громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності
в Україні», що були прийняті Верховною Радою України 25листопада 2015 р.
Верховний Комісар ОБСЄ у справах національних меншин
(ВКНМ ОБСЄ) спільно з іншими міжнародними інституціями протягом
тривалого часу рекомендують владі України прийняти відповідні кроки у цьому
напрямку. У своєму останньому виступі під час засідання Постійної Ради ОБСЄ
Верховний Комісар Астрід Торс у котрий раз підтвердила заклик до влади
України модернізувати відповідний національний інституційний механізм і

встановити відповідний призначуваний виконавчий орган, що буде головною
профільною державною інституцією для національних меншин в Україні.
Потреба у встановленні ефективної виконавчої структури щодо захисту
прав меншин визначена такими міжнародними інституціями як Організація
Об’єднаних Націй (ООН), Рада Європи та ОБСЄ. Незалежним Експертом з прав
меншин ООН у 2012 р. було зазначено, що імплементація Декларації ООН про
права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних
меншин залежить від кроків членів-учасників щодо встановлення відповідних
департаментів, відділів чи призначення відповідальних осіб у межах існуючих
інституцій. Країни-члени також можуть розцінювати встановлення
спеціалізованих національних органів чи бюро, до сфери компетенції яких
належить захист прав осіб, що належать до національних або етнічних,
релігійних і мовних меншин.
Солідний інституційний механізм, що регулює міжетнічні відносини,
сприяє ефективному виконанню Статті 15 Рамкової Конвенції, відповідно до
якої держави-учасники «повинні створити необхідні умови для ефективної
участі осіб, що належать до національних меншин у культурній, соціальній,
економічній та суспільно-політичній сферах, особливо в ситуаціях, де
передбачений вплив на меншини». Консультативний комітет Рамкової
Конвенції закликав держави встановити відповідні урядові структури, що
мають справу зі сферою етнонаціональної політики. Такий інституційний
механізм допомагає гарантувати, що потреби національних спільнот знаходять
достойне місце серед урядових пріоритетів.
Спеціалізовані урядові органи не повинні замінювати роботу у сфері
міжетнічної політики головних урядових інституцій, їхня роль полягає у тому,
щоб бути важливими комунікаційними каналами між Урядом та меншинами.
У Лундівських рекомендаціях щодо ефективної участі національних меншин у
суспільно-політичному житті роль спеціалізованих органів зазначена як така,
що сприяє ефективному голосу національних меншин на рівні центрального
уряду. У Люблянських рекомендаціях з інтеграції різноманітних суспільств,
ВКНМ наголошує, що ефективна участь вимагає, між іншим, щоб представники
національних спільнот мали змогу помітно впливати на процес розробки
держаних програм, формуючи тим самим спільну відповідальність за результат.
Дозвіл формальної участі у цьому процесі є недостатнім. Приклади способів та
інструментів, що сприяють ефективній участі включають, зокрема, створення
спеціалізованих органів, консультативних механізмів та участь у процедурі
прийняття рішень.
Відповідно до висновків незалежного Експерта ООН з питань прав
меншин, відповідні урядові органи (в тому числі міністерства та урядові
департаменти) повинні не тільки мати основним завданням створення,
направлення та керування державної етнополітики, але також бути
ефективними під час тісної співпраці з іншими міністерствами щодо питань, що
стосуються національних меншин, та координації діяльності між
міністерствами.
Така ґрунтовна інституційна увага надає важливий сигнал меншинам та

суспільству в цілому щодо врахування владою міжетнічних аспектів і
серйозного ставлення до даної сфери. Деякі урядові органи або ініціативи
набувають особливо високого суспільного значення у випадку особливої уваги
на них зі сторони політичної верхівки.
Важливим фактором під час створення відповідних національних
інституцій є можливість їхнього функціонування під егідою незалежних
правозахисних інституцій, які окрім іншого займаються тематикою прав
меншин. Таким чином, нині є всі підстави стверджувати про активізацію ролі
інститутів громадянського суспільства у формуванні етнонаціональної політики
України.
Світовий досвід свідчить, що будь-яке послаблення уваги до культури,
спроби заощадити на ній кошти негайно призводять до непоправних втрат в
усіх галузях духовного життя. Тому потребує пріоритетної уваги з боку держави
необхідність формування відповідної культурної політики як сукупності
принципів і норм, якими мають керуватися органи державної влади у своїй
діяльності зі збереження, розвитку і розповсюдження культури. Держава
прикладає певних зусиль для покращення стану культурного розвитку України.
Але разом із цим ситуація в культурній сфері продовжується залишатися
складною. До позитивних тенденцій варто віднести поглиблення інтеграції
вітчизняної культури в європейський та світовий культурний простір.
У сучасний період значно розширилися міжнародні культурні зв’язки України з
багатьма країнами світу, що створює реальні можливості для ознайомлення з
досягненнями культури інших народів і держав та представлення кращих
зразків національної культури та мистецтва світовій спільноті. Численні
успішні виступи українських виконавських колективів, виставки творів з
колекцій провідних українських музеїв, експозиції українських художників
сприяють
зміцненню
міжнародного
авторитету України.
Помітно
активізувалася діяльність у сфері культури представництв України в іноземних
державах і міжнародних організаціях. А враховуючи те, що українське
суспільство складають представники майже 135 етносів, культурна політика
держави потребує ще більшого відповідальної стратегії міжнаціональних
відносин.
Значну роль у сучасних умовах відіграють традиційні контакти у сфері
культури нашої держави з українською діаспорою у світі. Велике позитивне
значення має залучення України до низки міжнародних правових актів у сфері
свободи культурного обміну та збереження культурної спадщини. Таким
чином, представники етнічних товариств мають можливість вільного творчого
співробітництва з країнами походження, поширювати свій професійний досвід
та світогляд. Підсумовуючи, можна відзначити, що критерієм здійснення
етнонаціональної політики має стати її здатність відповісти на виклик
глобальних економічних і політичних змін у багатонаціональному суспільстві.
Висока культура міжнаціональних відносин є основою гармонійного
співіснування представників національних спільнот в українському соціумі.
Особливої уваги потребує культурна політика держави, яка має бути здатною

не лише вистояти перед змінами, а й ефективно управляти цим процесом в
умовах глобальної економічної та культурної трансформації.
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GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS OF ETHNIC
COMMUNITIES IN SHAPING INTERNATIONAL RELATIONS IN
UKRAINE
The article highlights the formation of inter-ethnic relations in the
integration of European multinational Ukrainian society defines the main aspects of
identity and revitalization of Ethnic Communities of Ukraine at the present stage of
democratic reforms.
Multiculturalism of the Ukrainian society defines a wide range of ethnic,
linguistic, religious and cultural identities that have passed centuries-old path of
historical development. Cultural identity is one of the most important stages in the
formation of each ethnic group. Analysis of the public organizations in the field of
international relations for the last time claims according to intensify their work in the
formation of the unity of ethnic policy. Establishment of democratic principles of the
state in culture led to development of positive trends in the spiritual life. International
experience indicates that any weakening of attention to culture, trying to save her
money immediately lead to irreparable losses in all sectors of the spiritual life.
Therefore require priority attention from the state need to form appropriate cultural
policy as a set of principles and norms that should guide public authorities in their
efforts to preserve, development and dissemination of culture.
Keywords: ethnic culture, national identity, the revival of ethnic
communities, national unity.
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ДУХОВНА ЗРІЛІСТЬ І ДУХОВНА ЗАЛЕЖНІСТЬ:
ДО ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗУМІННЯ
Обґрунтовується реальність духовності в особистому та суспільному
планах, аналізується проблема духовної залежності на тлі досягнень
психологічної науки, аналізується духовність особистості як її природний
(автентичний стан). Продемонстровано, що у нормальної людини
простежується відносно безконфліктне співіснування декількох потенційних
залежностей, одна з яких, як правило, переважає, займає основне положення в
житті людини, але не пригнічує, не витісняє інші. Обґрунтовується, що саме
остання залежність визначає життєвий шлях на даному етапі духовного
розвитку особистості. Проблема виникає тоді, коли одна з залежностей
починає домінувати й витісняє інші. Домінуюча залежність повністю
заповнює свідомість, витісняє інші залежності і мало піддається зовнішньому
впливу. Показано, що духовна залежність є тимчасовою, такою, що
піддається зовнішньому впливу і може співіснувати з іншими.
Обґрунтовується, що духовна залежність стає одним зі способів втечі від
тривоги, відповідальності, необхідності вирішувати свої особистісні й духовні
проблеми. Показано, що ризики формування духовної залежності
безпосередньо
пов’язані
з
соціально-психологічними
властивостями
особистості.
Ключові слова: особистість, духовність, зрілість, залежність.
Нині ведеться безліч розмов про духовну зрілість і духовну залежність,
але мало хто може пояснити, в чому вона виражається. Багаті традиції у
дослідженні проблеми духовності має вітчизняна філософська думка. Уже в
часи Київської Русі був сформований духовно-моральний ідеал, якому властива
духовна домінанта життя, де духовне переважало над матеріальним («Повість
минулих літ», «Домострой» тощо). Глибокі та оригінальні думки з цього
приводу відображені у вітчизняній філософії серця (Г. Сковороди,
П. Юркевича, а також у творчості М. Гоголя, П. Куліша та багатьох інших.
На переконання Г. Сковороди, людина народжується двічі – фізично і духовно
[1]. Духовно зрілу людину творить шлях добра: через усвідомлення,
самопізнання своєї істинної духовної природи, власного призначення у світі.
Паростки духовності людини є у її серці від народження, але їх слід постійно
плекати у собі, тому що їм протистоять могутні сили темної тілесності, все лихе
у людині. Отже, духовна зрілість – це здатність розуміти, що відбувається, її
ознака – це здатність розрізняти пріоритети і підпорядковувати їм свої вчинки.
Досягнення духовної зрілості дає відчуття гармонії – внутрішньої і зовнішньої
– і зв’язок із вищими духовними джерелами. Духовно зріла особистість

відрізняється від особистості духовно незрілої своєю здатністю гармонійно
адаптуватися до реальності, не просто пристосовуватися, а взаємодіяти з нею з
максимальною користю для себе і для навколишнього світу. Адаптація в
реальності – базисна категорія життєдіяльності всієї живої матерії. Порушення
адаптації різні і проявляються в різноманітних сферах життя, в тому числі і в
духовній. Людину може не влаштовувати реальність, вона починає їй
протидіяти, вступає з нею в боротьбу, роблячи правопорушення – і це теж
порушення адаптації. Основним проявом є поведінка, при якій людина
(здебільшого підліток) зазіхає на права інших або порушує прийняті в
суспільстві норми, в тому числі і вікові. Людина може просто ігнорувати
реальність – вона ніби сама по собі, а реальність сама по собі (хоча це,
безумовно, хибне уявлення) – або уникати реальності через зміну свого
психічного стану. Людина, не бажаючи адаптуватися або вважаючи себе не
здатною пристосуватися до пропонованих умов, йде в ілюзорний світ або з
допомогою будь-якої психотропної речовини, або шляхом надмірної фіксації
уваги на якому-небудь предметі, дії з метою розвитку та підтримання
інтенсивних емоцій.
У нормальної людини мирно співіснують декілька потенційних
залежностей, одна з яких, як правило, переважає, займає основне положення в
житті людини, але не пригнічує, не витісняє інші і визначає життєвий шлях на
даному етапі духовного розвитку особистості. Духовна залежність тимчасова,
піддається зовнішньому впливу і може співіснувати з іншими. Проблема
виникає тоді, коли одна з залежностей починає домінувати і витісняє інші.
Домінуюча залежність повністю заповнює свідомість, витісняє інші залежності
і мало піддається зовнішньому впливу.
Нині багато фахівців (Ю Сиволап, А. Портнов, І. П’ятницький,
А. Єгоров, С. Гілберт, Р. Клерамбо) розглядають духовну залежність не як
виняткову залежність від психотропних речовин, а передусім як надідею.
Тобто, залежність безпосередньо пов’язана з духовно-моральною складовою
особистості, із її ціннісно-вольовою сферою. Валентина Шабаліна, наприклад,
виділяє ціннісно-мотиваційний компонент, який полягає у представленні
об’єкта залежно як цінності, і емоційно-вольовий компонент, що виражається в
уявленні про нездоланність потягу до об’єкта залежності [2]. Роберт Дюпон
висунув схоже психоаналітичне тлумачення духовної залежності –
як найсильнішу закоханість у стан, поєднану з вживанням наркотику [3].
А. Котляров виділяє 18 видів залежностей, виходячи з фактора реалій, що
створюють їх [4]. Один із видів залежностей, виділених ним, є залежність від
ідеологій. Духовна залежність включена в категорію «соціально-прийнятних».
Таким чином, духовна залежність, як і хімічна залежність, стає одним із
способів втечі від тривоги, відповідальності, необхідності вирішувати свої
особистісні й духовні проблеми. Ризики формування духовної залежності
безпосередньо пов’язані з дефіцитами соціально-психологічних властивостей
особистості, тобто з психологічним здоров’ям, навичками подолати стрес.
Профілактика даного виду залежності полягає у вихованні та розвитку
гармонійно розвиненої особистості з різноманітними, соціально схвалюваними

інтересами і схильностями. Чим багатшим є духовний світ людини, тим
меншою є ймовірність розвитку будь-якої залежності.
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SPIRITUAL MATURITY AND SPIRITUAL DEPENDENCE:
PHYLOSOFICAL UNDERSTANDING
Nature of the spirituality in private and public issues, problem of the spiritual
dependence in terms of the psychological achievements, the identity spirituality as its
authentic state have been analyzed. It was shown that an ordinary person can
combine a few potential conflicts, one of which usually dominates within the whole
life, but not displaces others. It was proved that the later defines the way of life at this
stage of the spiritual individual development. The problem arises when one of
dependency begins to dominate and displace others. The dominant dependence
completely fills the consciousness, displaces other dependences and practically
doesn’t expose to external influences. It is shown that the spiritual dependence is
temporary, so that is exposed to external influence and can coexist with others. It’s
proved that the spiritual dependence is one of the ways to escape from anxiety,
responsibility, the need to resolve personal and spiritual problems. It’s shown that
the risk of spiritual dependence directly related to the social and psychological
characteristics of the individual.
Key words: individual, spirituality, maturity, dependence.
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ПРОГРАМА ВИКЛАДАННЯ М. БОЙЧУКА:
СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
ЯК СКЛАДОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
Аналіз методики викладання та навчальної програми М. Бойчука як
керівника творчої академічної майстерні монументального живопису
Української академії мистецтва. Методологія дослідження полягає в
поєднанні кількох наукових методів: аналітичного (у вивченні стану
дослідження теми, літературних джерел, архівних матеріалів), системного
(у визначенні складових педагогічної концепції М. Бойчука), порівняльноаналітичного (у виявленні особливостей методики викладання фахових
художніх дисциплін), узагальнюючого (у пошуку перспективних нововведень у
сучасному навчальному процесі на основі вивчення досвіду минулого). Наукова
новизна. У роботі проаналізовано навчальну програму та педагогічну
концепцію М. Бойчука із підготоки фахівців з монументального мистецтва.
Виокремлено найбільш використовувані методологічні принципи і підходи
викладача. Висновки. Творча і педагогічна діяльність Бойчука спрямована на
творення українського національного стилю. Кінцевою метою його навчальної
програми стала підготовка висококваліфікованого професійного художникамонументаліста, вихованого на кращих зразках мистецтва, здатного
реалізувати свій творчий потенціал, що залишається актуальним і дотепер.
Ключові слова: Українська академія мистецтва, майстерня
монументального живопису, М. Бойчук, навчальна програма, методика
викладання, фахові дисципліни.
Постановка проблеми. Українська культура продовжує переживати
процес реконструкції історичної правди. Особливий інтерес викликає історія
пер. третини ХХ ст. – час становлення і формування вищої художньої освіти і
педагогічних систем в ній, складний період творення національного стилю в
мистецтві, сповнений спільних зусиль провідних митців відродити перерваний
зв’язок тогочасної української культури з мистецтвом віддалених епох.
Найстаріший художній вуз – Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури, заснована як Українська академія мистецтва, – цього р. відзначає
столітній ювілей. Ті завдання, що постали нині в процесі реформування вищої
освіти, невідкладні мистецькі та методичні проблеми навчання та виховання
майбутніх художників, актуалізують завдання звернення до досвіду педагогівпопередників, для здійснення виваженого і неупередженого аналізу їхніх
методів викладання, педагогічної системи, навчальних програм. На особливу
увагу заслуговує М. Бойчук як ключова постать руху за національний стиль
пер. третини ХХ ст., як фундатор УАМ і засновник школи монументального

малярства. Поставлена проблема має зв’язок з важливими науковими
завданнями, викладений матеріал відповідає тематиці наукової роботи кафедри
живопису і композиції НАОМА.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Життєвому і творчому шляху
М. Бойчука, його школі та послідовникам присвячена значна кількість праць, де
розглянуто різноманітні аспекти. Безпосередньо історіографія розглядається
Я. Кравченком А. Сидоренком, Л. Соколюк [2; 5; 6]. Втім, ще багато питань
залишаються не дослідженими і відкритими для дискусії. Серед останніх
публікацій, що стосуються зокрема педагогічної діяльності Бойчука, слід
зазначити статті О. Ковальчука, М. Криволапова, О. Лагутенко, М. Юр,
С. Яценко. У них методики викладання фахових дисциплін, використовувані
М. Бойчуком у майстерні монументального мистецтва, розглядаються
фрагментарно, в межах наукових інтересів кожного дослідника. Для даної
публікації обрано навчальну програму професора, розглянуто його педагогічну
концепцію в контексті створення національного стилю в мистецтві, для
отримання цілісної картини підготовки фахівців у галузі живопису, що не стали
предметом окремого дослідження.
Мета роботи – виявлення специфіки педагогічної системи М. Бойчука,
спрямованої на створення національного художнього стилю.
Виклад основного матеріалу. М. Бойчук отримав ґрунтовну фахову
освіту спочатку у Львові, потім в академіях мистецтв Кракова, Мюнхена та
Парижа, вивчив пам’ятки мистецтва Італії та Австрії, оволодів секретами
майстерності фрескового стінопису, мозаїки, темперного живопису та
повернувся в Україну з палким бажанням розвити художньо-фахову освіту для
української молоді. Йому виявилася близькою ідея індивідуальної форми
організації майстерні під проводом одного керівника, який викладав усі фахові
дисципліни і здійснював виховання колективу однодумців. Така форма
навчання була відсутньою в західноєвропейських академіях, але добре знаною в
середньовічних цехових та іконописних майстернях. Саме таку організацію
навчального процесу було обрано засновниками Української академії
мистецтва – вищого навчального закладу академічного спрямування, що
першим в Україні почав готувати професійних художників. За Статутом
Академії кожний професор отримав право самостійно обирати напрям
спеціалізації майстерні, складати свою програму навчання, вирішувати, які
дисципліни і як викладати.
Відомо, що ставши на чолі майстерні монументального живопису,
молодий, але вже відомий талановитий художник створює власну оригінальну
педагогічну систему, що органічно підсумовувала його особистий досвід
попередніх років [1; 2; 7]. Ще з часу свого учнівства в Парижі він, плекав ідею
відродження національного українського мистецтва, створення українського
національного стилю і чітко усвідомлював засоби, форми та способи його
втілення. «Він звернувся до найглибших шарів багатовікової культурної
спадщини українців – візантійських коренів, образотворчого національного
фольклору, поєднав останні з передренесансними пошуками, особливо Джотто,
де стиль Відродження ще не набув довершеної форми, але визначив тенденцію

розвитку, а також до найновіших віянь у європейському мистецтві, насамперед,
у його художній мові, і на цій основі розробив творчий метод, що відзначався
синтетизмом і водночас зберігав національний характер» [6, с. 26]. Найкращим
способом втілення нового національного мистецтва Бойчук вважав
монументальний живопис і був переконаний, що лише колективна праця
художників над створенням фрески здатна явити загальнодоступний і
зрозумілий кожному образ, який можна «зчитувати» подібно до книги чи ікони,
і який би сприяв становленню національної самоідентичності.
Згодом усі ці принципи стануть в основу методологічних концепцій.
1922 р. в Українській академії мистецтва (на той час вже Інституті пластичного
мистецтва), він створить першу програму з монументального живопису.
«Програма навчання в майстерні монументального живопису професора
М. Бойчука» [4] розрахована на чотири роки, вона поєднує дисципліни,
викладання яких проводиться фактично паралельно: рисунок, живопис
композиція, художні матеріали, техніки виконання, основи синтезу мистецтв.
Теоретичні, практичні та самостійні заняття виконувались не лише в майстерні,
а й в музеях, бібліотеках, пам’ятках архітектури, на природі. Спогади учнів
зберігають головні принципи навчання в майстерні Бойчука, які дозволяють
зрозуміти специфіку його педагогічного методу, реконструювати навчальний
процес. Серед головних форм: колективний метод роботи, відрисовка
(формальний аналіз-копія твору класичного мистецтва), матеріалознавство,
особливе звернення уваги на місцеві традиції [1, с. 40–41; 3, с. 24–29].
В основі програми викладання керівника – поетапне оволодіння
особливостями формальних систем монументального мистецтва різних епох.
Завдяки пошукам самого Бойчука, ним напрацьовано оригінальний метод
аналізу – так звані «відрисовки», який можливо правильніше назвати
проникненням у твір іншого майстра з олівцем в руках, ніж академічним
методом копіювання. Він спонукає художника усвідомлено та вдумливо
сприймати мистецтво минулого, осягати закони побудови, закони художньої
творчості, засвоювати розмаїття створених людством формальних засобів
виразності.
Висновки. Завдяки проведеному системному аналізу педагогічної
концепції та навчальної програми М. Бойчука з підготовки фахівців з
монументального мистецтва можливо вокремити найбільш використовувані
методологічні принципи і підходи викладача: виховання методом
безперервного
самовдосконалення,
використання
послідовності
і
повторюваності, навчання студентів композиційного мислення на кращих
зразках світової художньої культури з акцентом на українській традиції,
запровадження синтезу спеціалізацій і художного універсалізму, розвиток
монументалізму як способу мислення. Таким чином майстер-наставник зміг
підвести своїх вихованців до створення свого власного стилю, до знайдення
ними неповторної художньої мови. Ця кінцева мета педагогічної системи
М. Бойчука – підготовка висококваліфікованого професійного художникамонументаліста, здатного реалізувати свій творчий потенціал – залишається
актуальною і нині.

Педагог створив оригінальну навчально-виховну систему, яку
впроваджував у керованій ним майстерні монументального живопису в Києві.
Осмислення педагогічного досвіду минулого дозволить знайти
перспективні нововведення у викладанні фахових дисциплін з композиції,
рисунка, живопису у вищих художніх навчальних закладах, відкрити шляхи
оптимізації сучасних навчально-методичних програм, зокрема в майстерні
монументального живопису і храмової культури Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури.
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TEACHING PROGRAM OF M. BOYCHIK: THE CREATION OF
NATIONAL ART STYLE AS A COMPONENT OF ARTISTIC HERITAGE
OF UKRAINE
The purpose of the article. Analysis of teaching methods and curriculum by
M. Boychuk as academic head of the creative workshop of monumental painting
Ukrainian Academy of Arts Research methodology is a combination of several
scientific methods: analytical (the study of the state of research topics, literature,
archival materials), system (in defining the components of pedagogical concepts

M. Boychuk), comparative and analytical (to identify features methods of teaching
professional artistic disciplines), synthesis (in search of promising new Powered by a
modern learning process by examining past experience). Scientific innovation. The
curriculum and pedagogical concept by M. Boychuk in training in monumental art
has been analyzed in this article. Isolate the most used methodological principles and
approaches of the teacher. Conclusions. The creative and educational activities of
Boychuk aimed at the creation of Ukrainian national identity. The final goal of his
training curriculum has become highly professional muralist, brought the best
examples of art, able to realize their creative potential that remains relevant today.
Key words: Ukrainian Academy of Arts, studio of monumental painting,
M. Boychuk, curriculum, teaching methodology, professional discipline.
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Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
ФІГУРНИЙ ПОСУД
АНТИЧНИХ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОГО НАДЧОРНОМОР’Я
Мета статті – аналіз основних напрямів і віх розвитку античних
фігурних ваз Північного Надчорномор’я, художньо-образна характристика
визначних творів. Методологія дослідження полягає у застосуванні принципу
історизму та системно-порівняльного аналізу. Використано наступні методи:
аналітичний – для вивчення історії дослідження обраної теми; систематизації
– для аналізу фігурних ваз; історико-культурний й контекстуальний для
визначення взаємозалежності загальних тенденцій у мистецтві Давньої
Еллади, Риму і античних держав Північного Надчорномор’я; компаративний –
для визначення особливостей місцевої продукції на тлі імпорту;
мистецтвознавчий образно-стилістичний та іконографічний – для
характеристики окремих унікальних творів мистецтва; узагальнення – для
визначення суттєвих ознак еволюції фігурного посуду. Висновки. Як показує
аналіз фігурних ваз з античних держав Північного Надчорномор’я основними
центрами їх виробництва були: Іонія та Аттика (архаїчний період), Аттика
(класичний період), Мала Азія (еллінізм), Північна Африка і Східне
Середземномор’я (римський час). У перших століттях нової ери місцеві
художники розпочали масове виготовлення ваз, які постулися імпорту у
художньому виконанні. Архаїчні та класичні фігурні вази позначено
витонченим поліхромних розписом. Елліністична та римська продукція,
покрита червоним або брунатно-чорним лаком чи обмазкою, уподібнена
реальним зооморфним і антропоморфним образам, у тому числі й
портретним.
Ключові слова: фігурний посуд, Ахілл, сфінкс, Афродіта Уранія,
Мітридат VI Євпатор, Геракл, Діоніс, Північне Надчорномор’я.
Фігурний посуд – одна з найцікавіших груп античної кераміки, яка
походить із розкопок античних держав Північного Надчорномор’я.

Вона посідає проміжне місце між керамікою й теракотами. Крім глиняного,
популярним був металевий та скляний фігурний посуд, виконаний як об’ємнопластичне відтворення голови, бюста, фігури міфологічних персонажів,
фантастичних істот, диких або свійських тварин, пташок, риб, рослинних
плодів (грона винограду, кісточки мигдалю, шишки пінії). Користувалися
попитом і різноманітні посудини у вигляді сандалії або сакральних предметів
(астрагал). Цей тип художньої кераміки, відомий в античному світі з
найдавніших часів, проіснував до пізньоримського періоду, але, порівняно з
вазописом і рельєфним посудом, так і не став масовим. У тематиці зображень
фігурного посуду й теракотових статуеток дуже складно знайти відмінності.
Для виготовлення фігурних посудин користувалися глиняними (рідше
гіпсовими) матрицями. Залежно від форми майбутньої вази, могли
використовувати кілька матриць. Деталі пророблювали стекою, дефекти
зображень маскували додатковими елементами, сліди з’єднання ретельно
загладжували. Високохудожній фігурний посуд доводили до досконалості
ліпленням від руки різноманітних атрибутів, характерних для певних
міфологічних персонажів. Деякі посудини до того ж покривали ангобом і
розписом. За формою більшість виробів має характерні ознаки лекіфа,
ойнохойї, глечика, канфараабо ритона. Фігурний посуд спочатку
використовувався тільки у релігійних культах. Пізніше, особливо в римский
час, він поступово увійшов до побуту людей.
Дослідники зверталися до питань, пов’язаних з виробництвом античних
фігурних ваз, починаючи з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. [39; 44]. Здебільшого їхню
увагу привертав аттичний фігурний посуд VI–V ст. до н. е., розписаний
відомими митцями [27, с. 38–78; 28, с. 92–909; 30, с. 1–43]. Першу спробу
класифікації фігурних ваз із розкопок Трої, Кіклад і Криту геометричного та
архаїчного періодів зробила М. І. Максимова [16; 38]. Її праці тривалий час
були чи не єдиними. Публікації др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. присвячені історії
походження, розвитку, стилістиці, іконографії окремих груп еллінської [29; 31;
34; 35; 41; 42; 43] і римської [26; 32; 33; 36; 37; 40] фігурної кераміки.
Історія вивчення фігурного посуду з Північного Надчорномор’я
започаткована в 1910–1930-х рр. У цей час опубліковано кілька ваз з Фанагорії
та Пантікапея [18; 24; 25]. Протягом 1960–1980-х рр. дослідники звертаються
до різних аспектів стилістики, хронології й функціонального використання
фігурних ваз [4; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 19, c. 169–172]. 1990-ті – поч. 2000-х рр.
ознаменовано публікацією матеріалів з розкопок попереднього часу та
введенням до наукового обігу нових знахідок [7; 11]. Фігурні вази включені до
каталогів виставок і музейних колекцій [2, №№ 181–186; 5, c. 200–204]. Також
проаналізовано окремі групи ваз, зокрема з діонісійськими сюжетами [1; 3; 15]
й у формі баранів [12; 20]. На увагу заслуговує монографія Н. П. Сорокіної
«Религия и коропластика в античности», в якій крізь призму релігійного
світогляду проведено аналітичне дослідження виробничих процесів, художніх
особливостей та змісту сюжетів фігурних ваз із збірки Державного історичного
музею [22].

Еллінський та римський фігурний посуд з Північного Надчорномор’я, не
зважаючи на значну кількість праць, не став предметом спеціального
дослідження. Відсутні узагальнюючі аналітичні дослідження. Практично не
розроблені проблеми типології, хронології, функціонального призначення,
виокремлення центрів виробництва фігурних ваз, іконографії різноманітних
сюжетів та образів. Стаття не претендує на повний огляд фігурного посуду з
Північного Надчорномор’я VI ст. до н. е. – IV ст. н. е. Це короткий аналіз,
завдання якого – дати уявлення про основні напрями та віхи в його розвитку як
однієї зі складових культурної спадщини давнього населення України, а також
зробити художньо-образний аналіз визначних творів.
У ранній період фігурний посуд майже точно імітував теракотові
статуетки богинь, які стоять, – частіше за все Афродіти з голубом у руках, а
також тварин, сфінксів, сирен. У VI ст. до н. е. набув розповсюдження
високохудожній посуд іонійського виробництва: голова Аполлона з
поліхромним розписом, голова коня з декоративним розмалюванням, голова
воїна у шоломі з нащічниками, який, можливо, уособлював образ Ахілла
[2, № 181–186; 19, c. 169–172, рис. 51, 5–6]. До таких унікальних типів
фігурного посуду належить і аттична ойнохойя з Ольвії пер. пол. V ст. до н. е.
у формі жіночої голови з майстерно проробленими рисами обличчя.
Витонченим поліхромним розписом підкреслено широко розплющені, великі,
мигдалеподібні, трохи асиметричні очі. Пишну зачіску передано за допомогою
рельєфних крапок, що імітують гравіювання. Ці орнаментальні мотиви близькі
до творів видатного афінського майстра Харіна.
Класичний час пов’язаний з імпортом аттичного фігурного посуду.
Найвідомішими є шість поліхромних посудин – арибалічних лекіфів, виконаних
у вигляді статуеток Афродіти, сфінкс, сирени, жіночої фігурки з кроталами
(кастаньєтами), танцюючого крилатого демона й птаха, знайдені в одному
з курганів некрополя Фанагорії у 1869 p. [5, c. 200–202; 17, c. 309–311; 18; 21,
c. 77–82, илл. 54–60; 25]. Кожну вазу на вінчику, горлі й ручках покрито
чорним лаком, тулуб під ручками прикрашено орнаментом, який виконано
червонофігурною технікою. Фігурні статуетки покриті білим облицюванням,
поверх якого зроблено розпис чистими локальними фарбами червоного,
синього, блакитного, жовтого, рожевого тону, а також позолотою на
кольоровому ґрунті. Рельєфність лицьового боку відтінено гладкістю тильного,
розписаного орнаментальним візерунком у вигляді пальмет. Отже, всі посудини
цього комплексу характеризуються єдиним стилем і технікою виконання, їх
розміри коливаються від 16 до 21 см. На думку вчених, їх було виготовлено в
одній майстерні на порубіжжі V–IV ст. до н. е., а вази у вигляді сфінкса й
Афродіти – одним майстром [17, c. 309–311].
Найбільшу славу здобула фігура сфінкс з головою та бюстом жінки, тілом
хижого звіpai крилами птаха, що розписана яскравими фарбами і покрита
позолотою. Митець підкреслив у цьому синкретичному образі жіночу красу з
м’яким овалом обличчя в ореолі пишних кучерів, синіми очима і ніжно
окресленим ротом. Підкорює дивовижна майстерність легкого та витонченого
силуету, в якому все підпорядковано протиставленню холодних і теплих

кольорів, які то виблискують ніби дорогоцінне каміння, то поглинають світло.
Суворий стрижень горла вази пожвавлений довгими пасмами золотого волосся,
яке спадає на плечі й груди сфінкс, й трьома низками намиста, яке оперізує її
струнку шию. Голову водночас прекрасного і страхітливого чудовиська увінчує
червона стефана з розетками.
Друга ваза – зображення Афродіти Уранії (Небесної), напівфігура якої
виходить із темно-рожевих з яскраво-червоною каймою перламутрових стулок
мушлі. Оголене ніжно-рожеве тіло богині прикривають блакитні хвилі, які
оточують основу статуетки й підтримують мушлю. Голову Афродіти з пишним
кучерявим позолоченим волоссям увінчує стефана з розетками. Шию і груди
прикрашають рельєфні позолочені намисто і перев’язь. Особливу увагу
художник зосередив на рисах прекрасного обличчя з легким рум’янцем,
філігранним малюнком очей і брів. Довершені форми і пропорції цього флакона
для ароматичної олії підкреслено м’якими відблисками світла на фігурі
Афродіти і стулках мушлі, які поступово переходять у матову поверхню
п’єдесталу. Не втрачає своєї чарівності ваза й збоку: над спрямованими вверх
ребристими стулками мушлі, що нагадують гнучке віяло, розміщено голову
богині любові з золотистим кучерявим волоссям і гордовитим тонким
профілем.
Конструкцію цих двох лекіфів визначає форма їх постаментів, а також
різний підхід до композиційного вирішення міфологічних персонажів. На
відміну від фронтальної застиглої і врівноваженої постаті Афродіти, фігуру
сфінкс, з повернутими трохи убік головою і крилами, побудовано за
принципами асиметрії, перехрещення врівноважувальних горизонтальних і
діагональних ліній. У задумливому та уважному погляді – сконцентровано
глибокий філософський зміст цього образу. Завдяки легкому підйому
постамента здається, що фігура сфінкс підноситься догори. Рожеві стінки
лекіфа, які видніються під її фігурою покриті витонченим мереживом білих
пальмет, що посилює ілюзію легкості й граціозності форм. Загалом, ці
поліхромні фігурні вази дають можливість уявити гаму, у якій розписували
знамениті мармурові та хризоелефантинні (з золота і слонової кістки)
монументальні статуї часів розквіту класичного мистецтва в Афінах.
Пізньоелліністичний
фігурний
посуд
привозили
в
Північне
Надчорномор’я з різних художніх центрів Малої Азії. У цей період форми ваз
уподібнювалися реальним образам. Це були переважно антропоморфні
«посудини-голови» і «посудини-бюсти», у тому числі й портретні. Серед них
вирізняється червонолакова ваза з Пантікапея у вигляді голови молодого
чоловіка у вінку з дубового листя [9, c. 37–38; 24]. Горло посудини виліплене у
формі товстої сучкуватої палиці – атрибута Геракла. Образ молодого героя-бога
виник у грецькому мистецтві в V ст. до н. е. Його іконографії були притаманні
коротка зачіска з хвилястим волоссям, низьке, прооране зморшками чоло,
товстий короткий ніс, патетичний вираз обличчя. Такий образ Геракла існував у
різних видах образотворчого мистецтва й художнього ремесла до
пізньоелліністичного і ранньоримського часу, але поступово перетворився в
ідеалізоване портретне зображення понтійського царя Мітридата VI Євпатора

[23, с. 115–153]. Пантікапейська фігурна посудина, яку датують кінцем І ст. до
н. е., також є зображенням цього історичного персонажа, якого було
виготовлено у майстерні пергамського коропласта. Цей іконографічний тип
виник під впливом елліністичних портретів Олександра Македонського в образі
Геракла. Наслідування Митридатом Олександру – у політиці, ідеології, в
офіційних зображеннях – відомо за писемними и образотворчими джерелами.
Стиль Олександра в портретах Митридата був адаптований і знайшов розвиток
в Олександрі-Гераклі. Масивний дубовий вінок, переплетений стрічками,
зроблено на кшталт царської діадеми Мітридата, в якій його зображували на
монетах.
У перші століття нової ери в надчорноморських полісах відроджується
звичай класти в поховання фігурні посудини, переважно із зображенням
божеств і міфологічних персонажів, причетних до підземного світу.
Найбільшого поширення набувають образи юного Діоніса та його супутника
сатира, чиї грубуваті риси передавали загальними масами. Голову Діоніса
прикрашав вінок з виноградних грон і листя [1; 3, с. 216–224; 15]. Рідкісною
знахідкою є кубок у вигляді голови юного Ахілла у шоломі зі спокійним і
мужнім виразом обличчя, який є єдиним документальним зображенням
улюбленого ольвіополітами героя-бога [8, c. 87–89].
Серед шедеврів античного мистецтва особливе місце посідає унікальний
за формою і декором фігурний лагінос І ст. з південно-західного Криму
[11; 22, c. 50–54, кат. 13]. Верхню частину тулуба прикрашено барельєфними
зображеннями трьох пар чоловіків і жінок в еротичних сценах, які доповнено
різноманітними аксесуарами. Своєрідність цьому глечику для вина надає горло,
що виліплене у вигляді гротескової скульптурної голови чоловіка. Подібні
гротески набули поширення у Східному Середземномор’ї в перших століттях
нової ери як самостійний керамічний посуд. У мистецтві античності еротика
посідала значне місце [31]. Подібні сцени широко відомі у вазописі й
рельєфному посуді з Надчорномор’я. На думку вчених, у них найчастіше
втілено давній акт «священного шлюбу», який мав місце у містеріальних
культах [22, c. 52–53]. Проте на лагіносі божественні пари прирівняно до
простих смертних, що за іконографією нагадує сцени симпосіїв за участю
юнаків і гетер на розписних вазах.
Можливо, вази у вигляді голів негренят, дорослих негрів і мавп,
наділених реалістичними рисами, з районів Північної Африки і Східного
Середземномор’я потрапляли до Надчорномор’я [14; 15; 34, с. 268]. Посуд у
вигляді людських голів має вузьке або широке горло й обличчя, зображене
анфас і трохи підняте. Зачіски людей передавали за допомогою двох рядів
спірально закручених кучерів із кільцем на кінці кожного завитка. Вази у
вигляді голови коня, фігурок барана, кабана, мавпи й пантери
характеризуються ретельною деталізацією, підкреслено реалістичними рисами
[4; 12; 13; 20; 22, c. 28–44]. Здебільшого такий посуд покривали червоним або
брунатно-чорним лаком чи обмазкою, поверх робили розпис. У римський час
глечики складних форм, наближених до класичних, майже не трапляються. Це
пояснюється масовістю пізньоантичної продукції, прагненням до спрощування

композиційної побудови, схильністю максимально полегшити технічний
процес. У класичний час кожна фігурна ваза сприймалася як унікальна у своєму
роді. Тепер же на майстрів більшою мірою впливала необхідність виготовлення
великої кількості однакових ваз, швідкість виготовлення яких відображалася на
їхній якості. Водночас і сам стиль вимагав більшої простоти.
Уперших століттях нової ери у Північному Надчорномор’ї було
налагоджено місцеве виробництво фігурного посуду, який, подібно до
коропластики, у художньому виконанні значною мірою поступався імпорту. До
того ж він втратив гармонійні пропорції форм і набув рис кераміки
різноплеменних варварських культур.
Отже, можна констатувати, що до античних держав Північного
Надчорномор’я надходила значна кількість фігурних ваз із різних регіонів
античної ойкумени. Архаїчний період пов’язано з продукцією іонійських
майстрів. Наступний – класичний – з високохудожніми виробами Аттики.
Період еллінізму – з найбільшими мистецькими центрами Малої Азії.
У римський час поширено імпорт з районів Північної Африки і Східного
Середземномор’я, а також масове місцеве виробництво. Архаїчний та
класичний фігурний посуд покриває поліхромний розпис, який дає уявлення
про зовнішній вигляд теракотової пластики, монументальних мармурових та
хризоелефантинних статуй. Елліністичні та римські фігурні вази уподібнені до
реальних зооморфних і антропоморфних образів. Ця продукція покрита
червоним або брунатно-чорним лаком чи обмазкою, інколи з додатковим
розписом. Перспективою подальших досліджень є іконографічний аналіз
образів і сюжетів на вазах, атрибуція окремих творів і виявлення більш
глибоких зв’язків й закономірностей цього виду декоративного мистецтва.
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FIGURED UTENSILS OF ANTIQUE STATES
OF THE NORTHERN BLACK SEA COAST
The purpose of the article is analysis of major trends and milestones of
ancient, figure vases of Northern Black Sea Coast, artistically shaped characteristic
of outstanding works. Methodology of applies in the principle of historicism and
systematic and comparative analysis.The following methods have been used:
Analytical – to study the history researches on the topic; systematization – to analyze
shaped vases; historical and cultural and contextual interdependence to determine
general trends in the art of ancient Greece, ancient Rome and the states of the
Northern Black Sea Coast; Comparative – to determine the characteristics of local
products against the background of import; of art imagery and stylistic and
iconographic - for the unique characteristics of individual works of art; synthesis - to
determine the essential features of the evolution shaped dishes. Conclusions. As the
analyze shows the figured vases from ancient states of the Northern Black Sea Coast
main centers of production were: Ionia and Attica (archaic period), Attica (classical
period), Asia Minor (Hellenism), North Africa and the Eastern Mediterranean (Rome
time). In the first century AD, local artists began mass production of vases of high
artistic performance. Archaic and classical figured vases are marked by exquisite
polychrome painting. Hellenistic and Roman products are covered by red or brownblack lacquer or coating, likened zoomorphic and anthropomorphic real images,
including portraits.
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FORMATION OF THE FUTURE THEATRE DIRECTORS
PROFESSIONAL SKILLS: INTERNATIONAL EDUCATION PRACTICE
This article explores the organization of the international education process
for the students gaining the theatre director profession. The article analyses the most
important principles of the theatre director education. The author’s attention
is focused on the methodology of practical training of students. The basic ways
of becoming a director and educational specialist are proved to consist
in the formation of professional theatrical art skills with the purpose of promoting
the works of the World Classics and, in particular, the works of the Ukrainian artists
in the Middle East.
Theatre community is concerned to have many unsolved problems
and significant shortcomings present in the work of the director’s staff, their training,
and education. Not having pretentions to analyze the whole amount of the problems
associated with the direction process, we would like to focus on the main issue –
the formation of the young director, the formation of his professional theatre skills,
who would further promote works of the World Classics. Lack of effectiveness
in the director training, excessive activity in solving number of problems
(quantitative, but not qualitative) in the young professionals’ graduation cause
a certain doubt: to study or not to study theatre direction? And whether it is possible
to master this art?
Key words: theatre director, theatre education, skills, international education
process.
Raising the problem. Today’s artistic and creative heritage and innovation
processes in the international contemporary theatre directors convince theorists and
artists of the performing arts in the need to train students in mastering their theatre
director profession. Theatre artists, looking for new ways of improving artistic
creativity, are urgently faced a psychological and pedagogical problem
of professional education directors that requires a multilateral approach. Taking into
consideration that the very notion of a «director – creator» being a wide-range one,
it causes a rise of many questions concerning its place and its role within
the international theatrical activity, its artistic and figurative vision, its abilities that
change an ordinary person into the master of performing arts. It comes directly

to the practical issues of the theatre pedagogy – such a difficult and important
problem of nowadays as training of theatre arts students, thus making it relevant
to study and organize the professional director training methods.
The purpose of the article – is to give grounds to the principles
of the learning process in mastering the profession of director by students
and forming professional skills of the future specialist.
A many years analysis of the professional literature on the theory and practice
of training future professionals shows that raised problem are studied
on the empirical and practical levels of generalization of new phenomena
and approaches to the performing arts. Highlighted direction has not attracted enough
attention of the researchers.
Analysis of the professional literature on the theory and practice of training
future professionals indicates that outlined the problem is considered to empiricallypractical level of generalization of new phenomena and approaches in the performing
arts. Particular attention is drawn to the works of famous theatre theorists
and practitioners, including: A. Artaud, P. Brook, J. Grotowski, A. Efros,
O. Klekovkina, M. Knebel, N. Kornienko, V. Meyerhold, V.Nelly, L. Kurbas,
A. Popov, M. Reznikovych, K. Stanislavsky, G. Tovstonogov etc. However,
variability and multiplicity of theories, that laid the foundation of their research
methodology, only enhance the sense of scientific necessity in such generalizations
which would not only contribute to the formation of theatre pedagogy, but also make
it possible to draw optimal opportunities of solving questions on future directors
training.
Statement of the material. The directing education process is extremely
complex because is it based on an individual approach to each student. It is important
to discover and cultivate the identity of the artist. It is necessary to organize
the training process, which would stimulate student’s human nature to be freely
disclosed [5]. Ideally, a drama school is to be a laboratory where hypotheses
are offered, checked, processed and checked again [1].
In theatrical pedagogy much attention is paid to the theatre experience
transmission, the ability to create professional directorial skills in students.
From our point of view, this process is influenced by the objective and subjective
factors. The objective points are: firstly – time requirements – modern theatre
processes, the complexity of the challenges set by the international art, the viewer
education level; secondly – the requirements of the theatrical activity –
the development of the stage technique and technologies of the director’s work,
the need and obligation of the domestic theatrical pedagogy; thirdly – wide
applicability of the director’s profession – penetration of the directing into all spheres
of spiritual life. Theatrical audience becomes a significant part of the population,
which in turn causes the necessity in the new requirements formation for future
director theatre education.
At the international area in order to jointly develop a directing specialty
structure, higher education institutions of arts and theatre academies face
a necessity to be assisted by scholars, critics, theatrical production organizers,
and the very directors. It will be very difficult for the researcher to take into account

the creative process mysteries addressing only to scientific and analytical methods
of detecting the level of the human artistic talent. The very structure and nature
of the requirements, put forward to the future director, are necessary to be primarily
of the artistic and creative character. Science should help higher education
institutions to analyze and look for conscious ways in which the creator reaches
the subconscious artistic act.
Among necessary director’s ability is the ability of artistic and imaginative
thinking, concrete character of the directorial vision, the ability to reveal the basic
idea of a literary work through the emotional and imaginative solutions. This stage
image is the language of art. During the play the image – is the unity of all
its components: painting, music, actor’s «style of play», it is «a complete system,
the structure of certain systems, style, manner» [6, p. 73].
One of the most important aspects of the directing talent – is to be gifted
in acting. Pedagogical and organizational skills, the ability to clearly express his
thoughts and captivate the others with his creative idea are of a great value
for a director.
The wrong understanding of the director’s primary role often leads
to misunderstanding of the director’s position «prestige». There are supporters
asserting the directing universality to be a profession. From our point of view,
even the most talented director, at the same time, is not able to be a specialist
in drama, music, theater, television, en revue and variety performances. Of course,
some exceptions are possible, but they only confirm the general rule.
One of the main conditions of the suitability to director’s profession
is a teaching talent, combination of skills and pedagogy with a love of life and human
being. And it is true not only because teaching direction is impossible without
teaching methods and skills, but because very often teaching abilities help
the director to achieve artistic results. Pedagogy – as a kind of activity – is impossible
without a love of human being and desire to help. The arts activity is also impossible
without these factors. A true teacher and a true artist – individualities, standing close
to the addressee of their activity – is a man with his own spiritual world. A gift of
teaching – an excellent quality of the human heart – is an absolutely necessary thing
in the theatrical production.
Through man and about man are the director’s mission and the aim.
The peculiarity of the director work lies in his ability to comprehend the very thought
and consciousness. The nature of the director’s thinking is unusual. Being engaged
only in the intellectual process, the director will always be restricted with the feeling
and thought disconnected, thereby violating the truth of life, as the «theatre –
is a such kind of the art in which a real human life is reflected in a clear, lively,
concrete action» [2, p. 19]. An integral artist’s concept of life consists
of the consciousness and the subconscious, impossible to be alienated from one
another and make them absolute. Therefore, not only logical, but also
an imaginative thinking are very important for the director.
Higher Theatre Schools’ educational process should promote not only the
knowledge obtaining but also form feelings of the future director. Higher Theatre
School has a powerful special base of the international theatre artists teaching

experience gathered by different generations. These achievements of today’s
pedagogy, such as education process programming and game theory, have long been
an integral part of the educational process in directing with an exercise, sketch,
episode, play being multifaceted target program «set-ups». Every task is solved
by a student under the supervision of the teacher, and the level of its performance
is evaluated not only the teacher, but also the whole team. Game theory
is also regularly used in the educational process. Thus, theatre directing practical
training occurs in terms of the obligatory game conditions, in other words the creative
task performance happening in artificial, close to the theatrical process, situations.
The completely learning process is organised as if in terms of the real theatre
the students do not have the need in achieving instant results. So the process
of the director and actor’ creative work interests him more than the result.
One of the major principles of the theatre director education is an organic
combination of theoretical and practical mastering of the disciplines and practice in
theatre. Particular attention should be paid to the development of the student creative
initiative, their ability of independent decision-making in solving artistic problems.
Theatre and Direction School is organised on the principles of the direct
creative teacher and student cooperative work. This is not a simplified way
of learning, but the transfer of the theatre art specific nature. It should be emphasized
that «true art is born at the confluence of talent and skill. School helps students
to develop their talent, lays the artistic skills foundation, accumulating the best
traditions and many generations’ experience» [4, c. 5].
Theatre High Schools directing departments staffing with the most famous and
talented directors makes a major prerequisite for quality training of the directors
personnel with a purpose of transferring their experience and promoting theatre
school.
However, an individualized and highly practical training in directing happens
predominantly spontaneously. The hardest thing is to achieve harmony, logicality,
consistency and completeness of educational process. Implementation
of a year-planned program is complicated, generally, because of each lesson clear
plan absence – general or individual. The teacher is often guided by the artistic
staging process rules thus justifying himself while approaching the learning process
to the terms of theatrical production. However, the high school has and is developing
now the technique peculiar to education process – in pedagogy referred to
as educational didactics. Some Higher School experts doubt on the very possibility
of the higher education didactics existence, perceiving it as something leading to draft
making and formalization in disciplines reading. Meanwhile, in the educational
process there are general pedagogical (educational) aspects, with being aware about,
can help teacher to arrange the complete learning process, altogether with
the diversity of its disciplines, forms and methods of educational work.
Forms and methods of teaching are to be based on generally accepted rules
of stage work, contain the analysis of various ways the international theatre practice
from the standpoint of methodological principles of art and scientific theory of global
direction. The theory criteria and direction practice should be stable and time-tested.
Thus, the student will receive a substantial knowledge, use everything, he or she

gained during theoretical and practical classes, self-study, training and work
practices. Certainly, the art of knowledge means «to know how».
The difficulties in teaching theatre director students are caused by the fact that
the theory of directing has not yet been integrated into a coherent doctrine,
not systematised, and not classified, its research tool has not been advanced.
However, the very theatre direction profession mastering will contribute to practical
directing formation on the international art arena.
Therefore, the implementation of the principle of profession improving in
the director’s pedagogy will be successful and interesting if the Theatre School
modernises fundamental, theoretical and practical student-director training
approaches.
Pedagogy as science has long proved that the most effective way of training
and education is to develop the creative initiative of the student, to form his capacity
for self-education and self-improvement. There is only one way for him or her
to strengthen an acquired knowledge – by means of individual creative search,
practical solution of problem situations and creative tasks. That is why in Higher
Education Schools the main knowledge transfer method lies in practical directing
training, to be seen as a detailed time teaching method focused on the development of
the student initiative.
In directing study, the didactic principle of communication theory and practice
connection, and international experience with science is not just a necessity. It is the
only and primary condition of the director profession comprehension, one of the
essential director’s qualities, with the professional essence being the ability to
transform scientific knowledge into practical performance setting.
M. Knebel in his «Poetry of Education» book writes: «<...> I fell sorry about
the directors not engaged in pedagogy. They do not know what a strange feeling
it is – to watch as the buds are blooming, something, you have only predicted
and foreboding, id being born just before your eyes. Moreover, you helped this, your
tolerance and your love did their work. You helped something new to be born alive»
[4, p. 519]. The problem of correlating direction and pedagogy in the theatre is one
of the key problems of the directing art and contemporary theatre process. Therefore,
the most important quality of the learning is a constant and daily work on himor herself, mastering of the acquired knowledge and skills in practical stage activities.
Refinements of the higher education learning process, such as keeping the
principles of academic teaching didactics, raises necessity for the teacher in constant
and continuous self-improvement. To combine successfully abstract thinking with
usage of visual methods of education process can only the teacher who has mastered
the art of instant student work analysis, particularly the teacher possessing
professional skill.
The principle of the knowledge availability should not limited just
to promotion, simplicity in explaining the nature of the director’s profession.
The success of the training depends largely on how the special science and its
teaching form are combined with individual student’s specific features.
The availability of the teaching is predetermined by passion to learning process,
achievement of the artistic results stimulating the student activity.

Conclusions. The theatre pedagogue art is, first, the ability to find a task
or to identify such a problem that would allow the student to work on the most
productively way and get, respectively, a maximum benefit.
In the training direction, the principle of regularity and consistency should take
place both in teacher’s activities, and in student’s work. First of all the student should
systematically and consistently adhere to the elements of acting and directing work
mastering.
The two didactic principles – the principle of ingenuous consciousness, activity
and students’ independence in the classroom, and the principle of individual
combination of the classroom knowledge search with the team are crucial in shaping
the young director skills. These principles brighter and deeper disclose the essence
of the directing career.
Thus, the main ways of the director’s formation are the following:
– an increase of fundamental, theoretical and practical training
of the student-director;
– a thorough study and a thought out system of artistic heritage
and international prominent directors experience mastering;
– an intensification of the educational process, based on the consistent training
completely meeting the principles of the academic didactics, qualitative usage
of the existing capacities, a student-director’s creative initiative enhancement;
the deep and close relationship of theoretical and practical knowledge; creation
of the conditions identifying professional training student, forming independence
and conscientious attitude to the profession mastering;
– a binding of the relationship between institution of higher education
with international theatrical establishments, a well-thought system of the graduate
adaptation in practical terms his or her formation as a director;
– a formation of the young director ethical platform, training a director
pedagogical abilities being a creative process, further a creative group leader.
To master a theatre director profession is the student individual must:
no books, no advice or instructions or guidelines or request would benefit if he or she
is not able to work, because it is him or her who he embodies own thoughts
understanding of the world in performances.
We would once again remind that the decisive role in the training programs
realisations belongs to the pedagogue of specialty. The creative atmosphere in classes
and teacher’s personality, his practical experience will always be the main promoters
of the student-director pedagogical and educational work.
Formation of young director individuality does not end with graduation;
it continues in the future, when he or she comes to work in theatre school, eventually,
the director becomes a creative director or creative leader in its theatre groups.
Methods of teaching in higher education school are aimed at theoretical
and practical training of the students to work in professional art institutions, but none
of the perfectly organized learning processes can do without practical experience
gained in professional establishments. Higher education institution provides
a foundation of the chosen profession, cultivates the desire to create. The future

director gets to know about all the artistic depth, wisdom, creativity, elegance
of the director’ profession only in professional theatre.
Talented performances staging is believed to be the main and essential
condition of the director’s self-sustainability. Moreover, this is indisputable because
an untalented director is harmful to the theatre. Most of all, the director who has not
realized him or herself as a professional, fails in managing the creative team and may
not be the leader of the theatre. Therefore, the internal theatre pedagogy is the most
essential need of the modern theatre. With its important professional component
being a director’s ethical education, which must be impeccable and exemplary,
because it is a big creative head-teacher’s responsibility.
It is natural that the global processes of international cooperation lead
to the rapid growth of the global exchange of the artistic heritage. With Ukraine
gained its independence in the 1990s of the XX century, many foreign students,
including those from the Middle East, gained the theatre director profession
in Ukrainian schools. It should be mentioned, that for the first time in the history the
author of the article as a member of the working group translated in Arabic and
published a collection of Taras Shevchenko works. This suggests the expediency of
the further consideration on improving methods for preparing students within
international theatrical activity.
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Вищий інститут театральних мистецтв в Кувейті
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ
У МІЖНАРОДНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
У статті досліджено організацію навчального процесу для студентів
в опануванні професії режисера театру. Проаналізовано найважливіші
принципи виховання режисера театру. Акцентовано увагу на методиці
практичної підготовки студента. Доведено, що основні шляхи становлення
режисера-педагога полягають у формуванні у нього навичок спеціаліста
театрального мистецтва з метою пропагування творів світової класики і,
зокрема, творів українських митців у країнах Близького Сходу.
Театральна громадськість занепокоєна тим, що в роботі
з режисерськими кадрами, їх підготовці, вихованні існує багато невирішених
проблем та суттєвих недоліків. Не претендуючи на аналіз всіх проблем,
пов’язаних з режисурою, хотілося б зосередити увагу на головному –
становленні молодого режисера, формуванні у нього навичок спеціаліста
театрального мистецтва, який пропагував би твори світової класики.
Недостатня ефективність у підготовці режисерів, надмірна активність щодо
вирішення кількісних, а не якісних завдань у випуску молодих спеціалістів
породжують сумнів: а чи потрібно взагалі навчатися режисурі? І чи можна
взагалі опанувати це мистецтво?
Ключові слова: режисер театру, театральна педагогіка, професійні
навички, міжнародний навчальний процес.
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Київський національний університет культури та мистецтв
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ
У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
У статті на основі зіставлення, порівняння, узагальнення
стверджується необхідність реформування системи охорони культурної
спадщини у відповідності до міжнародних актів та конвенцій, а також
визначаються пріоритетні напрями та завдання для реалізації державної
політики до культурного надбання в цілому. Збереження та популяризація
національних культурних надбань є ключовим напрямом культурного
будівництва в Україні. Безсумнівно, особливе місце серед міжнародних
організацій у системі охорони культурної спадщини займає ЮНЕСКО.
У роботі проаналізовано еволюцію підходів до вирішення проблеми захисту

культурних цінностей та культурної спадщини в рамках ЮНЕСКО, а також
базові документи ЮНЕСКО у сфері захисту культурної спадщини. Україна
приділяє значну увагу для створенню належних умов зі збереження і
популяризації свого культурного надбання, адже проблема збереження
культурної спадщини і передача її наступним поколінням стосується не тільки
окремих країн, але й усього людства. Більшість країн світу популяризують свої
надбання з метою залучення не тільки туристів, а й професіоналів, експертів у
пам’яткоохоронній галузі, щоб організувати та закріпити співробітництво.
Ключові слова: культурна спадщина, охорона культурної спадщини,
міжнародне співробітництво, правова охорона.
Постановка проблеми. Реалізація міжнародних вимог щодо
забезпечення правової охорони пам’яток історії та культури
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свої дослідження в
законодавчій сфері пям’яткоохоронних досліджень присвятили такі науковці:
Р. Білдер, А. С. Тимошенко, В. А. Чичварин, О. К. Колбасов, Н. Р. Малишева,
В. І. Акуленко, Є. Александровим, М. М. Богуславським, В. Н.Денисовим,
В. В. Макисмовим, С. М. Молчановим.
Мета статті. Полягає в тому, щоб проаналізувати роль і значення
міжнародних організацій у становленні пям’яткоохоронної галузі на Україні,
а також визначити відповідність чинного законодавства до міжнародних
стандартів та вимог їх дотримання.
Виклад основного матеріалу. В Україні, на сьогодні, ситуація в галузі
охорони культурної спадщини надзвичайно складна і неоднозначна. Наразі
чинне законодавство не відповідає основній меті охорони історико-культурних
надбань народу. Основна політика пам’яткоохоронної діяльності здійснюється
Законом України «Про охорону культурної спадщини». У законі під терміном
«культурна спадщина» розуміється сукупність успадкованих людством від
попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини. На державному обліку,
сьогодні в Україні, перебуває понад 140 тис. пам’яток, із них більше 49 % –
пам’ятки археології, понад 37 % – пам’ятки історії, 11 % – пам’ятки архітектури
та містобудування і близько 2 % – пам’ятки монументального мистецтва, науки
і техніки, садово-паркового мистецтва. Про те, ще потребують вивчення та
взяття на облік близько 70 тис. об’єктів [1]. Усі об’єкти культурної спадщини є
винятковими, мають свої характерні особливості, це формує історикокультурний потенціал країни.
У відповідності до Закону України «Про охорону культурної спадщини»
державне управління у сфері охорони покладено на Кабінет Маністрів України
та спеціально уповноважені органи. До таких належать (згідно до зазначеного
закону ст. 3): центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини, орган охорони культурної спадщини Ради міністрів АРК, органи
охорони культурної спадщини обласних Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, органи охорони культурної спадщини районних
державних адміністрацій, органи охорони культурної спадщини місцевого
самоврядування [2]. У сфері охорони пам’яток в Україні діють міжнародні,

всеукраїнські та регіональна громадські організації, фонди, товариства, творчі
спілки, які позиціонують себе не тільки як партнери Міністерства культури, але
й самі сдійснюють пам’яткоохоронні проекти, проводять кампанії, спрямовані
на популяризацію національної спадщини. Україна є членом ЮНЕСКО –
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури – з 12 травня
1954 р.. Офіційно сама організація існує з 4 листопада 1946 р.. Глобалізація
суспільства та зміна формату в ринкові відносини, у сфері культури,
спонукають до залучення міжнародних організацій щодо їх захисту культурних
надбань та здобутків народів світу. Діяльність ЮНЕСКО в культурній сфері
спрямована на збереження та відродження матеріальної та нематеріальної
культурної спадщини, сприяння розвитку сучасної культури, сприйняття
різноманітності культур, а також поверненню втрачених культурних цінностей,
країнам їх походження. Діяльність Організації визначена декількома
напрямами, серед яких варто виділити нормотворчість: розробка та прийняття
нормативних актів з міжнародно-правового регулювання (конвенції,
рекомендації і т. ін.).
Одним із важливих аспектів, який визначає активність України та її роль
в діяльності ЮНЕСКО, є її участь у керівних та програмних органах ЮНЕСКО.
Конвенція ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини
(1972) приводить класифікацію об’єктів культурної спадщини на пам’ятки,
ансамблі і визначні місця. Україна ратифікувала дану конвенцію в 1988 р.. А це
означає, що всі об’єкти культурного надбання нації можуть бути представлені
для номінації в Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Варто нагадати, що
нині від України у список були включені (станом на 2015 р.): 7 найменувань,
що приблизно становить 0,68 % від загальної кількості об’єктів Світової
спадщини у світі. А саме: Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі,
Києво-Печерська лавра, Ансамбль історичного центру Львова, Дуга Струве,
Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини, Резиденція
митрополитів Буковини і Далмації, Дерев’яні церкви карпатського регіону
Польщі і України, Стародавнє місто Херсонес Таврійський.Список Всесвітньої
спадщини охоплює більше 700 природних і культурних об’єктів.Станом на
2015 р. український уряд запропонував внести до переліку об’єктів Світової
спадщини ЮНЕСКО ще 16 об’єктів (Борисоглібський собор, СпасоПреображенський собор, Могила Тараса Шевченка та державний історичний та
природний музей-заповідник, Національний степовий біосферний заповідник
«Асканія-Нова», Культурний ландшафт каньйону у Кам’янці-Подільському,
Дендрологічний парк «Софіївка», Бахчисарайський палац кримських ханів,
Кам’яна Могила, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Комплекс пам’яток
Судацької фортеці, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Астрономічна
обсерваторія
Київського
національного
університету,
Астрономічна
обсерваторія Одеського національного університету, Кримська астрофізична
обсерваторія, Історичний центр і порт Одеси, Кирилівська церква, Андріївська
церква, Пости та укріплення на торгових шляхах генуезців від Середземного до
Чорного морів, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен, Бахчисарайський палац кримських
ханів, Чуфут-Кале, Природний заповідник «Ґорґани», Природний заповідник

«Розточчя»,
Національний
природний
парк
«Подільські
Товтри»
(об’єкт Сатанівська дача), Національний природний парк «Синевир»,
Національний природний парки «Зачарований край»).
Україна і ЮНЕСКО підтримують регулярний політичний діалог на
найвищому рівні. Нині Україна є учасницею таких міжнародних конвенцій
ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право (1952); Конвенція про
охорону культурних цінностей на випадок збройного конфлікту та Протокол до
неї (1954); Конвенція про міжнародний обмін виданнями (1958); Конвенція про
обмін офіційними виданнями та урядовими документами між державами
(1958); Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960);
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм
і організацій мовлення (1961); Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і
попередження незаконного ввозу, вивозу та передачі права власності на
культурні цінності (1970); Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином, як середовище існування водоплавних
птахів (Рамсар, 1971); Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція про фонограми), (1971);
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972);
Конвенція про визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту та вчених
ступенів у державах регіону Європи (1979); Конвенція про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (1997); Конвенція про
охорону підводної культурної спадщини (2001); Конвенція про охорону
нематеріальної культурної спадщини (2003); Конвенція про боротьбу із
допінгом у спорті (2005); Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм
культурного самовираження (2005). Конвенції ЮНЕСКО визнаються
основою універсальної системи, що регулює охорону культурної
спадщини, вони відкриті для підписання і передбачають обов’язкове
надання державами-учасницями інформації про виконання їх приписів. Але
внутрішнім законодавством не передбачено надання особливого правового
статусу таким об’єктам. Закон України «Про охорону культурної спадщини» не
виділяє особливе значення об’єктів культурно спадщини, які занесені до
Всесвітньої спадщини. Першою спробою регламентувати особливий статус
таких пам’яток в законодавстві України, було прийнято Кабінетом Міністрів
Постанову лише в 2003 р.
Загалом, в Україні створений окремий орган – Державна служба з питань
охорони національної культурної спадщини. Одним із провідних напрямів,
яким займається даний орган, є підготовка подання пропозицій щодо внесення
пам’яток у Список ЮНЕСКО. Завдяки таким всесвітнім організаціям та
співпраці, кожна держава, може забезпечити гідне збереження своєї культури,
своїх надбань, які є віддзеркаленням матеріального та духовного багатства
людства.
Висновок. Отже, охорона культурного надбання є пріоритетом держави і
Україна повинна приєднуватися до міжнародних актів та адаптувати чинне
законодавство до міжнародних стандартів. Для цього варто поєднати елементи
міжнародної та національної охорони культурних цінностей у цілісну

колективну систему. Для нашої держави є безліч перспектив та пріорітетних
завдань у співпраці не тільки з ЮНЕСКО, а й з іншими організаціями. Саме так,
за допомогою та співпраці світового товариства Україна повинна створити
умови для збереження тих цінностей, якими людство пишається нині, і які є
віддзеркаленням різних народів і культур, що становить духовну колиску світу.
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THE INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE IN THE SPHERE
OF CULTURAL HERITAGE
The need to reform the system of cultural heritage in accordance with
international laws and conventions asserts in the article on the basis of comparison
and generalization, alongside with the need to identify priorities and objectives for
the implementation of public policy for cultural heritage in general. Preservation and
popularization of the national cultural heritage is a key area of a cultural
development in Ukraine. Undoubtedly, UNESCO occupies a special place among
international organizations in the system of cultural heritage. This work analyzes the
evolution of approaches to the problem of protection of cultural property and
cultural heritage under UNESCO and the basic documents of UNESCO for the
protection of cultural heritage. Ukraine pays great attention to creating favorable
conditions for the preservation and promotion of their cultural heritage, as the
problem of preservation of cultural heritage and its transmission to future
generations concerns not only individual countries, but of all mankind. Most
countries promote their heritage to attract not only tourists but also professionals,
experts in the field of monument protection to organize and consolidate cooperation.
Key words: cultural heritage, the protection of cultural heritage, international
cooperation, legal protection.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ
Розкриваються особливості функціонування інституту конституційної
скарги, який було запроваджено у зв’язку з набранням чинності 30 вересня
2016 р. Закону України «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. З метою дослідження
правового зв’язку інституту конституційної скарги та інституту права на
звернення громадян, у тезах виступу розглядаються поняття та основні
складові «індивідуальної конституційної скарги». Аналізуються положення
проекту Закону про Конституційний Суд України (реєстр. № 5336 від
1 листопада 2016 р.) щодо процедури подання та розгляду індивідуальної
конституційної скарги. Дослідивши процесуально-правовий зв’язок інституту
конституційної скарги із інститутами принципів, стадій, учасників судового
конституційного процесу автор дійшов висновку, що не зважаючи на
закріплений статтею 12 Закону України «Про звернення громадян» виключний
перелік нормативних актів, які встановлюють та регулюють порядок розгляду
заяв і скарг громадян, конституційна скарга не може розглядатися в межах
інституту права на звернення громадян.
Ключові слова: конституційна скарга, право громадян на звернення,
Конституційний суд, інститут права, скарга.
Право на звернення – це невід’ємна ознака громадянського суспільства, а
забезпечення та захист його є елементом правозахисного механізму правової
держави. 30 вересня 2016 р. набрав чинності Закон України №1401-VIII «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» згідно до якого
суттєво змінюються повноваження Конституційного Суду України. Так, в
Україні запроваджується інститут конституційної скарги. Конституцію України
доповнено статтею 1511 , згідно з якою Конституційний Суд України вирішує
питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону
України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в
остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить
Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі
інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Крім того, статтю 55
Конституції України доповнено новою частиною, відповідно до якої кожному
гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного
Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку,
визначеному законом.
Актуальність дослідження інституту конституційної скарги полягає у
запровадженні державою новели институту права стосовно перевірки
Конституційним Судом України на відповідність Конституції України закону

України або його окремих положень, що застосований в остаточному судовому
рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу.
Основою дослідження інституту права громадян на звернення стали
наукові розробки вчених-дослідників: С. Алексеева, Т. Бринь, А. Головіна,
М. Гультай, Е. Закоморної, П. Євграфова, М. Костицького, Н. Левицької.
В. Лемака, А. Селіванова, Ю. Тодика, В. Шаповала, С. Шевчука та ін.
У першу чергу необхідно визначитися, що у науці розуміється як інститут
права. С. Алексеев розглядає інститут права як комплекси взаємопов’язаних
правових утворень і режимів [1, с. 219]. Як зазначає Н. Левицька, нормативноправовий інститут утворюється із нормативно-правових приписів, які є
первинними його елементами. Водночас нормативно-правовий інститут є
структурним елементом галузі, а відтак системи джерел права, який формується
з врахуванням галузевої та ієрархічної структури системи джерел права.
М. Гультай надає визначення інституту права як сукупності норм –
правил поведінки, що встановлюють регулювання у певній сфері та розглядає
конституційну скаргу як окремий інститут конституційного права. Автор
зазначає, що інститут конституційної скарги функціонує автономно, порівняно
самостійно у межах галузі права, тобто регулює суспільні відносини незалежно
від інших інститутів права. З матеріально-правового боку інститут
конституційної скарги тісно взаємодіє з інститутом конституційних прав і
свобод людини і громадянина. З процесуально-правового боку інститут
конституційної скарги має зв’язок із інститутами принципів, стадій, учасників
судового конституційного процесу [2].
Для дослідження правового зв’язку інституту конституційної скарги та
інституту права на звернення громадян необхідно розглянути поняття та
основні складові «індивідуальної конституційної скарги».
Згідно зі статтею 3 Закону України «Про звернення громадян», під
зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Відповідно до зазначеної
норми, скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян, посадових осіб.
Відповідно до статті 55 проекту Закону про Конституційний Суд України
(реєстр. № 5336 від 1 листопада 2016 р.), конституційною скаргою є подане до
Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції
України (конституційність) закону України (його окремих положень), що
застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на
конституційну скаргу. Одразу виникає питання щодо співвідношення визначень
скарги та клопотання відповідно до положення статті 3 Закону України «Про
звернення громадян». Так, згідно до зазначеної правової норми, клопотання –
це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного
статусу, прав чи свобод тощо.
Відповідно до частини 2 статті 55 зазначеного проекту Закону,
у конституційній скарзі зазначається:


прізвище, ім’я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи
без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та
місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;

відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб’єкта права
на конституційну скаргу;

короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було
застосовано відповідні положення закону України;

опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;

конкретні положення закону України, які належить перевірити на
відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції
України, на відповідність яким належить перевірити закон України;

обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України
(його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією
України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу,
зазнало порушення внаслідок застосування закону;

відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт
права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;

інформація про сплату збору за подання конституційної скарги;

перелік документів і матеріалів, що додаються.
Незважаючи, що статтею 55 Основного Закону гарантується право
кожного на звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду
України з підстав, установлених Конституцією, та у порядку, визначеному
законом, у проекті Закону про Конституційний Суд України передбачено, щоза
подання конституційної скарги фізична особа має сплачувати збір у розмірі
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, а юридична особа –
0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, який зараховується до
Державного бюджету України. Зазначений факт іде в розріз із положенням
статті 21 Закону України «Про звернення громадян» щодо безоплатності
розгляду звернення.
Важливим питанням є процедура розгляду зазначеного звернення. Так,
окрім вимог до конституційної скарги, викладених у статті 55 вище
приведеного проекту Закону, у статті 77 встановлюються вимоги щодо
прийнятності конституційної скарги, а саме:

вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності
винесеного в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало
законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного
оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);

з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у
якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше
трьох місяців.
Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами
вимог, установлених частиною першою цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд
необхідним із мотивів суспільного інтересу.

Відповідно до частини 4 цієї статті, Суд відмовляє у відкритті
конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною,
якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або
наявне зловживання правом на подання скарги. Виникає запитання, яким чином
на етапі вирішення питання щодо можливості відкриття конституційного
провадження можна визнати факт наявності зловживання правом на подання
конституційної скарги?
Щодо процедури розгляду конституційної скарги, необхідно зазначити,
що розгляд відбувається на засіданні колегії у складі п’яти суддів. Ці колегії
діють від імені суду та виносять загальнообов’язкові рішення, але ці рішення
можуть бути переглянуті на пленарному засіданні суду. При розгляді
конституційної скарги Конституційний Суд України може видати
забезпечувальний наказ, який є новим інститутом вжиття заходів захисту прав
людини у виняткових випадках, відповідно до частини 1 статті 78 проекту
Закону. Також не достатньо розкритим є наведене положення у зв’язку з
відсутністю у проекті визначення відповідних «виняткових випадків».
Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти
незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного
судового рішення.
З урахуванням викладеного, можна дійти висновку, що не зважаючи на
закріплений статтею 12 Закону України «Про звернення громадян» виключний
перелік нормативних актів, які встановлюють та регулюють порядок розгляду
заяв і скарг громадян, конституційна скарга не може розглядатися в межах
інституту права на звернення громадян. Зазначена гарантія захисту прав та
законних інтересів особи є елементом судового конституційного процесу.
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CHARACTERISTICS OF THE CONSTITUTIONAL COMPLAINT
INSTITUTE
The article reveals the features of the constitutional complaint institute
functioning, introduced with the Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution
of Ukraine (as to justice)» on June 2, 2016 №1401-VIII entry into force on
30 September 2016. The thesis looks into the notions and basic constituents of the
«individual constitutional complaint», thus researching legal connections between
the institute of the constitutional complaint and the institute of the citizen’s’ right to

appeal. The author aanalyzes the provisions in the Law on the Constitutional Court
of Ukraine (reg. № 5336, November 1, 2016) on the procedure for an individual
constitutional complaint submission and consideration. Having examined the
procedural legal relationship between the institute of the constitutional complaint
and the institutes of principles, stages, members of the constitutional process, the
author concludes that despite an exhaustive list of regulations establishing and
regulating the consideration of applications and complaints procedures, enshrined in
Article 12 of the Law of Ukraine «On citizens' appeals», a constitutional complaint
can not be considered within the institution of the right to appeal.
Key words: constitutional complaint, the right to appeal, the Constitutional
Court, Institute of Law, complaint.
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СУТНІСТЬ НЕОКОЛОНІАЛІЗМУ ТА ЙОГО ФОРМИ
У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Дослідження присвячене практично недослідженій в науці міжнародного
права темі неоколоніалізму. У статті досліджуються основні проблеми щодо
визначення сутності неоколоніалізму та його форм у сучасних міжнародних
відносинах. Метою дослідження є з’ясування кримінологічних характеристик
неоколоніалізму, необхідних для аналізу феномену правомірності поведінки
можливого суб’єкта злочину в умовах неоколоніалізму; з’ясування доцільності
криміналізації окремих легітимних дій суб’єктів міжнародних правовідносин.
Автор дійшла висновків про те, що детермінантність колоніалізму як злочину
за міжнародним правом набуває нових форм і образів. Висвітлюючи ці
тенденції, автор екстраполює їх на регулюючі можливості чинного
міжнародного права і в результаті отримує доводи і аргументи на користь
тлумачення сутності неоколоніалізму як злочину за міжнародним правом.
Автор зробила висновки про необхідність визначення ознак неоколоніалізму як
злочину за міжнародним правом, а також здійснила спробу обґрунтування ролі
міжнародного права як найпотужнішого інструменту боротьби з даним
явищем.
Ключові слова: колоніалізм, неоколоніалізм, міжнародне право,
міжнародний злочин, міжнародно-правова відповідальність, міжнародна
кримінологія.
Постановка проблеми. Проблеми економічного та соціального розвитку
держав, що звільнилися від колоніальної залежності, належать до числа
найгостріших та найбільш актуальних питань сучасності. Заборона
колоніалізму закріплена у міжнародному праві, проте, міжнароднокримінологічних характеристик, кваліфікаційних ознак колоніалізму, а тим

більше його «послідовника» неоколоніалізму, як злочину за міжнародним
правом не встановлено. З урахуванням останніх міжнародних подій, що
свідчать про розгортання нового витка «холодної війни» між державами,
втягненням у цю «глобальну суперечку» держав «третього світу», аналіз
сутності неоколоніалізму та його міжнародно-кримінологічних характеристик
вважається своєчасним та актуальним.
Стан дослідження даної проблематики. Тема неоколоніалізму є мало
дослідженою в науці міжнародного права. В основу даної статті покладено
окремі теоретичні положення наукових праць вчених серед яких особливе місце
займають дослідження В. Ф. Антипенка, К А. Важної, І. М. Громівчук,
В. В. Лунєєва, І. В. Фісенка. Окреслена проблематика, зважаючи на свою
актуальність, потребує більш детального та ґрунтовного дослідження й аналізу.
Зокрема,
важливим
є
виділення
кримінологічних
характеристик
неоколоніалізму, окремих кваліфікаційних його ознак як злочину за
міжнародним правом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливе місце серед
основних проблем сучасності посідає боротьба з проявами неоколоніалізму та
пов’язаних з ним проблем боротьби за свободу і незалежність народів,
проблеми порушення суверенітету і рівноправності усіх без винятку держав.
Велика роль у вирішенні вказаних проблем відведена міжнародному праву.
Проте,
як
справедливо
зауважує
український юрист-міжнародник
В. Ф. Антипенко, нині через обрання хибного предмету регулювання
міжнародне право «відсувається» від розв’язання сутності важливих проблем
міжнародного життя, тим самим нерідко створюючи при цьому додаткову
конфліктність [5].
У сучасному світі все більше прослідковується невідповідність
міжнародного права глобальним реаліям. Важливим негативним фактором є
відсутність у багатьох випадках криміналізації діянь суб’єктів міжнародних
правовідносин, які (діяння) становлять порушення принципів і норм
міжнародного права. Учасниками міжнародних договорів, які містять конкретні
норми щодо реалізації основних принципів міжнародного права, стають далеко
не всі суб’єкти міжнародного права.
Як вказує В. Ф. Антипенко, не здобули відповідних міжнародних
кримінально-правових наслідків такі криміногенно гострі проблеми
міжнародного життя як соціально-економічна поляризація міжнародного
співтовариства; проблема економічного паразитування квазіекономіки і
особливо руйнівної для світового господарства діяльності ринку фінансових
спекуляцій; ерозія державної основи світоустрою; загроза збереженню
самобутності (а можливо, існуванню) цивілізаційних культур; загроза
глобальної кримінальної анархії, а особливо регулятивності соціального життя
на терористичній основі і т. п. [5].
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам
1960 р. визнала колоніалізм міжнародним злочином [7]. Проте, залишилося
невирішеним питання про протиправність неоколоніалізму, який часто
здійснюється у різних формах втручання у внутрішні справи держави.

Отримавши поразку у боротьбі із силами національного визволення
колоніалізм відступив, але не зник із життя суспільства. У сучасних умовах він
змінює тактику, використовуючи у своїх цілях різні міжнародно-правові
форми. Це ставить перед міжнародним правом нові завдання, які зводяться до
викриття і заборони завуальованих неоколоніалістських методів і форм.
Справедливо кваліфікуючи збереження залишків колоніалізму як загрозу
міжнародному миру і безпеці, необхідно покласти кінець колоніалізму в будьяких його формах і проявах. Для реалізації цієї важливої вимоги сучасності є
всі необхідні умови, а в першу чергу – правові.
Сам термін «неоколоніалізм» ввів у політичний словник перший
президент Гани – Кваме Нкрума. К. Нкрума розглядав неоколоніалізм як новий
етап розвитку імперіалізму. У вступі до своєї книги «Неоколоніалізм як остання
стадія імперіалізму» К. Нкрума писав: «Неоколоніалізм − це соціальноекономічний контроль, який може бути виражений економічно та культурно, і
пропаганда культури неоколонізаторської країни, що створюють умови для
культурної асиміляції колонізованого народу і, таким чином, відкриває
національну економіку для транснаціональних корпорацій неоколонізаторських
країн» [6].
Необхідність встановлення міжнародно-кримінологічних характеристик
неоколоніалізму та виділення його ознак як злочину за міжнародним правом
зумовлюється, насамперед, тим, що у деяких випадках злочинні діяння,
вчинювані учасниками міжнародних правовідносин, вчиняються у відповідь на
«правомірні» дії провідних держав світу. Деякі вчені вказують на феномен
правомірності поведінки можливого суб’єкта злочину неоколоніалізму.
Вказаний феномен полягає у тому, що правомірні за міжнародним правом (не
заборонені міжнародним правом) дії одних суб’єктів міжнародних
правовідносин можуть викликати у відповідь певну реакцію (протест) інших
суб’єктів міжнародних правовідносин, причому, така реакція здійснюється
шляхом забороненої міжнародним правом діяльності. У даному аспекті слід
поставити питання про криміналізацію (повну чи часткову) окремих легітимних
за чинним міжнародним правом дій, які викликають супротив інших учасників
міжнародних правовідносин у формі міжнародних правопорушень.
Економічний порядок, що існує сьогодні, зумовлює легітимізацію
колоніалізму через його трансформацію у нові форми експлуатації ресурсів
держав із низьким рівнем економічного розвитку. Такі нові форми експлуатації
об’єктивно не становлять порушень міжнародного права, притаманних
міжнародному злочину колоніалізму. Завдяки використанню незаборонених
міжнародним економічним (зокрема, торгівельним) правом прийомів і засобів,
що посилюють нееквівалентність економічного та інформаційного обміну,
колоніальний зміст відносин легалізувався і отримав некриміналізовану
міжнародним правом назву «неоколоніалізм» [4, c.184].
В. Ф. Антипенко вказує, що на відміну від методів «класичного»
колоніалізму, політика неоколоніалізму маскується системою нерівноправних
економічних та військово-політичних угод, тексти яких вказують на благі цілі і
принципи Статуту ООН. Учений зазначає, що ретельне маскування істинних

цілей політики неоколоніалізму у зовні рівноправних угодах створює
складність при визначенні юридичних форм неоколоніалізму. Важливою
формою неоколоніалізму на теперішній час є економічний протекторат,
юридичною основою якого є багатосторонні договори імперіалістичних держав
про створення «вільного ринку», а також двосторонні угоди про економічну та
технічну «допомогу», про надання займу та кредитів, нерівноправні торгівельні
договори. В. Ф. Антипенко вказує, що у сучасному міжнародному праві чимало
прикладів нерівноправних договорів за участю розвинених держав та держав,
що розвиваються. Як приклад вчений наводить Угоду по сектору Газа і району
Ієрихона 1995 р., яка встановлює суверенітет Ізраїлю над Палестинськими
територіями) [3, с. 161].
Незважаючи на те, що економічні методи неоколоніалізму мають вигляд
гуманістичних намірів «сприяння розвитку країн третього світу», їх сутність
суперечить основним принципам міжнародного права. Військово-політичні
методи неоколоніалізму мають за мету перешкодити змінам в політичній
орієнтації незалежних держав.
Проблемність
виокремлення
кримінологічних
характеристик
неоколоніалізму зумовлюється, зокрема й тим, що держава може відмовитись
від узятих на себе зобов’язань або відмовитись від їх узяття взагалі (шляхом,
відповідно, виходу з договору та неприєднання). Так, держава може
декриміналізувати або некриміналізувати свою поведінку [5].
Важливою є проблема визначення поняття неоколоніалізму як злочину за
міжнародним правом, адже неоколоніалізм може стати глобальною загрозою,
яка, у свою чергу, потребує глобальних дій у відповідь. Така відповідь повинна
охоплювати як витоки неоколоніалізму, його причинність і засоби запобігання
цьому правопорушенню, так і спів мірні і ефективні механізми боротьби з ним.
Сутнісною особливістю неоколоніалізму є те, що суверенним державам
практикується нав’язування завуальованої залежності, нерівноправних
відносин, направлених на збереження можливостей експлуатації цих держав.
Якщо при колоніальній політиці практикувалась, у першу чергу, військова,
політична та економічна, залежність, то при неоколоніалізмі додається ще й
інформаційна залежність. Тобто відбувається втрата фінансового суверенітету,
суверенітету політичного та інформаційного.
Доцільно погодитися з думкою В. Ф. Антипенка, про те, що особливо
небезпечний конфліктогенний заряд утворюється з формуванням категорії
країн, що виникають у процесі подальшої міжнародної економічної
диференціації, які з об’єктивних і суб’єктивних причин не в змозі сприймати
сучасний тип господарського прогресу [1, с. 50].
У цілому проблемність встановлення і реалізації відповідальності полягає
в тому, що в основі дій, які складають неоколоніалізм, лежить ціль створення
умов для владного домінування. Трагедія міжнародного права в тому, що воно
своїми дозованими нормами забезпечує камуфляж, підсилює видимість
правового
регулювання
«об’єктивних»
економічних,
політичних,
інформаційних процесів на міжнародній арені [3, с. 523].

Не зважаючи на те, що ООН рекомендує державам «утримуватися від
прийняття і застосування будь-яких односторонніх економічних, фінансових
або торгових заходів які суперечать міжнародному праву та не узгоджуються із
Статутом ООН, а також перешкоджають забезпеченню повною мірою
соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються, розвинені держави,
переслідуючи свої економічні інтереси, під прикриттям гуманістичних намірів
захисту прав людини, гуманітарної допомоги та інших цілей вдаються до
введення односторонніх економічних санкцій. Слід зауважити, що дані санкції
є несумісними з основними принципами міжнародного права, зокрема із
принципами міжнародного економічного права та негативно впливають на
економічний розвиток і рівень життя в таких країнах, як наприклад Судан, Іран,
Сирія. Також суб’єкти неоколоніальної політики намагаються впливати на
політику освіти в державах периферії [3, с. 331].
В. Ф. Антипенко справедливо зазначає, що глобальний злочинний
результат – прямий наслідок свідомої діяльності конкретних людей та
сформованих ними державних та суспільних інститутів. Однак, міжнародне
право залишається індиферентним до цієї важливої тенденції, воно не помічає
глобальної криміногенності і навіть не виявляє спроб нормативно відреагувати
на неї, чим, по суті, додатково підпитує наростаючу енергію протестних сил
[2, с. 187].
Проблема невідповідності міжнародного права сучасним міжнародним
відносинам залежить від індивідуальної політичної волі (небажання зміни
існуючої системи міжнародного права, яка обслуговує інтереси держав і
корпоративістських груп) розвинених держав. Професор В. Ф. Антипенко у
своїй монографії «Теорія кримінальної відповідальності держави» обґрунтовує
той факт, що в основі поведінки держави, в тому числі і у випадках
кримінальності, лежить індивідуальна воля людини. Авторський підхід
В. Ф. Антипенка до оцінки винного умислу держави базується на соціологічно
аргументованій переконаності в тому, що вина як кримінально-правова
категорія, незалежно від того, кому вона атрибутується, повинна бути
обумовлена певним психічним станом суб’єкта, що притаманне тільки
конкретній живій людині [4, с. 16].
Міжнародне право під маскою заклопотаності міжнародного
співтовариства щодо розвитку чисельних постколоніальних країн наповнилось
нормами й положеннями, які, будучи необов’язковими і нечіткими самі по собі,
надають «обеззброючого» впливу на засадничі положення міжнародного права
цієї сфери також позбавляючи їх необхідної зобов’язувальної конкретизації. На
думку В. Ф. Антипенка, є підстави вважати, що введення у використання такого
«псевдоправа» по суті є складовою економічної агресії, оскільки його норми й
положення юридично забезпечують і легалізують функціонування міжнародних
відносин нееквівалентного економічного та інформаційного обміну. Дії, що
полягають у спробах встановлення або збереження колоніального панування, з
повною очевидністю відповідають головній ознаці міжнародних злочинів,
оскільки саме вони є безсумнівною загрозою міжнародному миру і безпеці
[3, с. 478].

У міжнародних відносинах у результаті вказаного виникла по суті нова
хвиля національно-визвольних рухів в умовах неоколоніалізму, що
здійснювалась у терористичному виконанні. Обрання терористичної тактики
боротьби цими рухами зумовлене її ефективністю, доступністю, незначними
матеріальними витратами і головне реальністю досягнення кінцевого
результату.
Сутність трансформації боротьби національно-визвольних рухів полягає
у переміні лише форми своєї причетності до глобального конфлікту,
залишаючи її зміст недоторканим. Зокрема, сторона конфлікту, що здійснювала
пряму колоніальну ескалацію (колоніальне пограбування), досягає аналогічних
результатів у неоколоніальному режимі, через використання домінуючого
положення у світовій торгівлі та міжнародних фінансах, і важелів економічного
впливу. Протилежна ж сторона, яка раніше виборювала своє право на
незалежність і розвиток в основному збройним шляхом з використанням
іррегулярності повстансько-партизанської тактики, як вказує В. Ф. Антипенко,
перейшла до використання абсолютної збройної іррегулярності – терористичної
асиметрії [4, с. 10].
Традиційно визнання злочинами і встановлення караності в
кримінальному порядку суспільно-небезпечних діянь належить до компетенції
держав, що є одним з проявів їх суверенітету. З іншого боку, криміналізація
найсерйозніших злочинів, що викликають заклопотаність всього міжнародного
співтовариства, здійснена міжнародним правом. У зв’язку з цим виникають
суперечності щодо кваліфікації дій держав в силу відсутності наддержавного
органу, який зміг карати державу-правопорушницю [5].
Важливим завданням нині є закріплення у міжнародному правовому
документі визначення неоколоніалізму та його ознак як міжнародного злочину,
тобто злочину, який загрожує мирному співіснуванню народів, підриває основи
міжнародних відносин, загрожує міжнародному миру і безпеці є необхідним,
причому таке визначення повинне бути самостійним, і ніяк не пов’язаним
з економічною агресією.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Режим
неоколоніалістського пограбування, який супроводжується застосуванням
«тихої», не завжди ззовні помітної сили, передбачає підвищену значимість
визначення відповідальності держав, адже вона (держава) може здійснювати
такі види діяльності, які можуть бути помилково кваліфіковані як агресія чи
тероризм. Кваліфікація неоколоніалізму як міжнародного злочину значно
розширила б дослідницький інструментарій міжнародної кримінології, яка, у
свою чергу, покликана «вивести» державу із тіні в сфері причинності
міждержавної злочинності [4, с. 201] і надати тим самим предметності
міждержавному кримінальному праву.
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ESSENCE OF NEOCOLONIALISM AND ITS SHAPE WITHIN
CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS
The study is devoted to neo-colonialism which is practically unexplored
theme in the science of international law. The article examines main problems in
defining the essence of neo-colonialism and its forms in contemporary international
relations. The study aims to clarify the criminological characteristics of
neocolonialism to analyze the phenomenon of the legitimacy of behavior of the
possible crime committer under conditions of neocolonialism; to determine the
appropriateness of criminalization of separate legitimate actions of the subject of the
international legal relations. The author concluded that determination of colonialism
as a crime under international law takes new shapes and forms. Highlighting these
trends, the author extrapolates them into regulatory capabilities of existing
international law and as a result receives reasons and arguments for the
interpretation of the essence of neo-colonialism as a crime under international law.

The need to identify signs of neo-colonialism as a crime under international law is
stated in the article. The author also attempted to prove the role of international law
as the most powerful tool to deal with this phenomenon.
Key words: colonialism, neocolonialism, international law, international
crime, international liability, international criminology.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЗА ГЕНОЦИД
В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Метою дослідження є окреслення причин недостатньої ефективності
чинних міжнародно-правових механізмів реалізації відповідальності за
міжнародний злочин – геноцид.
На основі аналізу чинних норм міжнародного права, міжнародно-правової
практики і практики реалізації геноциду, аналізу доктринальних матеріалів
щодо даного міжнародного злочину, зроблено висновки про те, що реалізація
геноциду не можлива без залучення механізму держави.
Аналіз чинних міжнародно-правових механізмів реалізації відповідальності
за міжнародні злочини загалом та злочину геноциду, зокрема, свідчить про те,
що вказані механізми у більшості випадків є недостатньо ефективними. Чинні
інституційні міжнародно-правові механізми реалізації відповідальності за
геноцид у більшості випадків не здатні забезпечити справедливий і ефективний
судовий розгляд (і винесення відповідного судового рішення) ні щодо держави,
ні щодо фізичних осіб (як форми відповідальності держави за міжнародний
злочин геноциду).
Розглядаються ідеї щодо створення спеціального міжнародного судового
органу з юрисдикцією розгляду справ (та винесення рішення) щодо
відповідальності держав за міжнародні злочини; окреслюються вимоги до
такого судового органу. Автор роить висновки, що створення вказаного
судового органу підвищить ефективність міжнародного права у боротьбі й
превенції міжнародних злочинів загалом та міжнародного злочину геноциду,
зокрема.
Ключові слова: геноцид, міжнародні злочини, міжнародно-правова
відповідальність держави, міжнародна кримінальна відповідальність фізичних
осіб, міжнародно-правові механізми боротьби з геноцидом, міжнародні судові
органи.
Постановка проблеми. Після Другої світової війни міжнародне
співтовариство держав стало все більше погоджуватися з тим, що не лише у
внутрішньому праві держав, але і в міжнародному праві повинні бути
закріплені імперативні норми захисту та поваги основних прав і свобод людини

й найрішучіше заборонені такі злочини як геноцид. Не зважаючи на значні
зусилля держав, спрямовані на боротьбу з геноцидом, чинні міжнародноправові механізми не достатньо ефективні у боротьбі з даним міжнародним
злочином та його превенції і мають багато слабких сторін. Вказане вимагає
пошуку шляхів удосконалення чинних міжнародно-правових механізмів
боротьби з міжнародним злочином геноциду або створення нових таких
механізмів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики.
Особливості і проблеми відповідальності держав за міжнародні злочини
вивчали, зокрема,наступні зарубіжні вчені, праці та ідеї яких використані в
даному дослідженні: Р. Аго, Ю. Барбоза, М. Ш. Бассіоні, І. П. Бліщенко,
Я. Броунлі, А. Бустаманте, Ф. В. Гарсіа Амадор, Дж. Гінзбургс, Г. Доннедьє
де Вабр, Ж. Дюма, П.М. Куріс, Х. Лаутерпахт, Л. Ле-Фюр, Ф. Малекян,
В. Пелла, А. Пеллет, А. Сальданья,І.В. Фісенко та ін.
Проблеми реалізації відповідальності держав за міжнародні злочини
досліджувались українськими вченими С. С. Андрейченко, В. Ф. Антипенко,
В. А. Василенком, І. В. Гетьман-Павловою, Н. А. Зелінською, І. І. Лукашуком,
Ю. В. Манійчуком.
Проте, проблеми ефективності міжнародно-правових інституційних
механізмів реалізації відповідальності держави за міжнародний злочин геноцид
не були предметом окремого дослідження, висвітлювалися поверхнево, що
зумовлює доцільність дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Геноцидбув визнаний
міжнародним злочином вже у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від
11 грудня 1946 р. Резолюція 180 (II) від 21 листопада 1947 р. встановила, що
«геноцид є міжнародним злочином, який тягне за собою національну та
міжнародну відповідальність окремих осіб і держав». 9 грудня 1948 р.була
прийнята й відкрита для підписання Конвенція про попередження злочину
геноциду і покарання за нього (набула чинностіу 1951 р.) [8, с. 100–101; 7, с. 59;
17, с. 128].
Відповідно до Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання
за нього 1948 р. (далі – Конвенція 1948 р.) геноцид, незалежно від того, чи
відбувається він у мирний чи воєнний час, є злочином, який порушує норми
міжнародного права і щодо якого держави-учасниці зобов’язуються вживати
заходів із попередження та карати за його вчинення (ст. 1) [5].
У консультативному висновку «Застереження до Конвенції про
попередження злочину геноциду і покарання за нього» від 28 травня 1951 р.
Міжнародний Суд ООН висловив наступні міркування: «Причини розробки
Конвенції відображають намір Організації Об’єднаних Націй осудити і
покарати геноцид як «злочин за міжнародним правом», який означає відмову у
визнанні права на існування цілих людських груп, відмову, яка ображає
людську совість, спричиняє великі втрати для людства і суперечить
моральному закону, духу й цілям Організації Об’єднаних Націй
(Резолюція 96 (I) Генеральної Асамблеї, 11 грудня 1946 р.) [8, с. 104–105].

Під геноцидом, відповідно до Конвенції 1948 р., розуміють наступні дії, які
вчиняються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну,
етнічну, расову або релігійну групу як таку: а) вбивство членів такої групи;
б) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам
такої групи; в) навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов,
які розраховані на повне або часткове фізичне її знищення; г) заходи,
розраховані на запобігання народженню дітей у середовищі такої групи;
д) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу (ст. 2)
[5; 17, с. 128].
Згідно зі статтею 3 Конвенції 1948 р. покарання передбачається за такі
діяння: а) геноцид; б) змова з метою здійснення геноциду; в) пряме і публічне
підбурювання до здійснення геноциду; г) замах на здійснення геноциду;
д) співучасть у геноциді [5].
Отже, у статті 2 Конвенції перераховані акти геноциду і передбачається,
що вони є такими за умови «наміру знищити повністю або частково певну
національну, етнічну, расову чи релігійну групу». Таким чином, до складу
міжнародного злочину геноциду вводиться необхідна ознака вини, яка виступає
у даному випадку в яскраво вираженій формі винного умислу. Геноцид є не
лишетяжким, але і масовимпорушенням прав людини. Висловлюється думка,
що геноцид існує з того моменту, коли його жертвою стаєхоча б одна людина,
не обов’язкововсі члени групи. Проте, геноцид характеризується злочинним
наміром (dolusspecialis) знищитисаме всю групу, членом якої є цялюдина.
Привід сутності такого наміру відповідний акт не може бути кваліфікований як
геноцид, незважаючи на йогожорстокість. Від вбивства людини як
кримінального злочину геноцид відрізняється саме наміром знищити групу як
таку [8, с. 101–103; 11, с. 68].
Формулювання визначення злочину геноциду, аналогічне тому, яке
викладене у статті 2 Конвенції 1948 р., міститься і в статті 2 Проекту кодексу
злочинів проти миру й безпеки людства 1996 р. [2, с. 135] та у статті 6
Римського статуту Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р.
Згідно статті 5 Римського статуту, яка поширює юрисдикцію МКС на злочин
геноциду, це діяння відносять до найсерйозніших злочинів, які викликають
стурбованість всього міжнародного співтовариства [16].
До найвідоміших фактів геноциду XX ст. належать (хронологічно):
винищення і депортація вірмен в Османській імперії у 1895-1923 роках
(геноцид вірмен) [7, с. 59]; винищення нацистською Німеччиною під час Другої
світової війни євреїв, циган та слов’ян [2, с. 138–139; 4, с. 345]; винищення в
роки Другої світової війни профашистським хорватським режимом Павеліча
сербів; винищення режимом Пол Пота й Ієнга Сарі в 1975–1979 рр. у Камбоджі
до трьох мільйонів камбоджійців (воно часто називається геноцидом, хоча
національність жертв не мала визначального значення, якщо не говорити про
окремі національні меншини) [1, с. 39]; геноцид у Руанді 1994 р. – масова
різанина в Руанді, у результаті якої представники племені хуту винищили
більше 800 тисяч членів племені тутсі [2, с. 138–139]; геноцид у Сребрениці

(1995) – масове вбивство боснійських мусульман боснійськими сербами
[17, с. 129].
Як пише Ю. Барсєгов про геноцид вірмен, це широкомасштабний
міжнародний злочин, вчинений з метою знищення цілого народу з політичних
мотивів. Відповідно до заздалегідь розробленого плану все вірменське
населення, незалежно від віку та статі, було умисно винищено на 9/10 території
його історичної батьківщини. Із вражаючою жорстокістю були позбавлені
життя 2 млн. вірмен. Близько 800 тисяч людей тікало з країни, яку їхні предки
населяли протягом тисячоліть. Нині нащадки цих біженців – 2 млн. 225 тис.
вірмен, розсіяні у 84 країнах світу, – знаходяться у становищі «народувигнанця» і до цього часу переносять наслідки вказаного жахливого злочину
[2, с. 139].
Як зазначає Герхард Верле, більше 6 млн. євреїв стали жертвами політики
винищення, ініційованої Гітлером та втіленої Третім рейхом. Після приходу
Гітлера до влади у 1933 р. євреї у Німеччині спочатку були поступово
позбавлені прав і піддані остракізму в суспільстві. Єврейські установи
піддавалися нападам, а самі євреї – довільним арештам та ув’язненням у
концентраційних таборах. Під час Другої світової війни нацисти реалізовували
кампанію із винищення єврейського населення Європи. Групи СС вбивали
євреїв рухаючись за силами вермахту по мірі їх просування у напрямку
Радянського Союзу. У великих містах євреїв примушували поселятися в гетто і
депортували у концентраційні табори й табори смерті. Багато із них не могли
пережити переїздів та умирали від нелюдських умов у таборах або в результаті
примусової праці. Мільйони загинули у газових камерах. «Вказаний злочин
став унікальним не лише у світлі кількості жертв, але і у зв’язку з «форматом»
їх убивства – бюрократично спланованого з початку до самого кінця
«промислового» винищення» [4, с. 345].
Згідно інформації про геноцид у Руанді, розміщеної на сайті ООН,
у 1994 р. 800 000 руандійців були безжально вбиті своїми співвітчизниками та
співвітчизницями, у більшості своїй з тієї лише причини, що вони належали до
певної етнічної групи. Вбивства почалися 7 квітня 1994 р. Систематичне
винищування чоловіків, жінок і дітей, що тривало протягом приблизно 100 днів
з квітня по липень 1994 р., відбувалося на очах у міжнародної спільноти.
Жахливі звірства скоювалися ополченцями та збройними силами, а також
цивільними особами відносно інших цивільних осіб. Кампанія геноциду була
чітко організована і проходила за участю високопоставлених урядових
чиновників та керівництва правлячої партії. Списки підлягаючих вбивству
представників народності тутсі і лідерів опозиції були складені до того як
геноцид реально розпочався. Засоби масової інформації, що розпалювали
ненависть, також зіграли роль у мобілізації людей в підтримку вбивствта
впливали на участь у них[2, с. 140; 4, с. 346].
Аналіз сутності та методів здійснення міжнародного злочину геноциду
свідчить про те, що геноцид не може бути реалізованим без залучення
державного механізму, включаючи виконавчу, судову і законодавчу гілки
влади. При геноциді злочинна політика держави реалізується її центральними й

місцевими органами публічної влади, забезпечується правоохоронними та
силовими (включаючи армію) структурами, інколи закріплюється на
законодавчому рівні.
Ю. А. Рєшетов вказує, що держави є суб’єктами злочину геноциду і
відповідальності за нього або в силу їх організуючої ролі у здійсненні геноциду,
або в силу співучасті їх органів [8, с. 103–104].
Ентон Веіс-Вендт наголошує на зв’язку держави та злочину геноциду.
На думку вченого, «немає форми масового насильства, принаймні в геноциді,
яка б виникала спонтанно». Виникнення геноциду, за словами вченого, вимагає
умисного наміру на це, переважно з боку уряду (влади), що супроводжується
рекордним ростом порушень прав людини. Керівні органи не завжди можуть
підкреслювати інтерес держави у геноциді, проте, шляхом детальної
реконструкції ланцюжка команд, можна довести, що основним джерелом
масового насильства є дії вищих ешелонів влади [18, с. 81].
Дейвід Бойль вказує, що хоча підбурювання державою не є істотним
елементом міжнародних злочинів, воно (підбурювання державою) є присутнім
у більшості випадків їх вчинення [10, с. 172].
Андре Ноллкемпер, прихильник концепції «злочинної системи»,
наголошує, що реалізація геноциду не видається можливою без залучення
великої організації. Аналізуючи справу щодо суданської провінції Дарфур,
професор вказує, що важко повірити у те, що Ахмад Мохамед Харум, колишній
міністр, самостійно вчинив міжнародні злочини в Судані, за які він був
осуджений. Аналогічною вчений вважає ситуацію з іншим засудженим –
лідером «Джанджавід».
У своїй доповіді Раді Безпеки у 2008 р.обвинувачувач МКС зробив
висновок, що двоє згаданих обвинувачених індивідів були частиною набагато
більшої організації. У своїй доповіді обвинувачувач вказав, що злочини були
вчинені за допомогою мобілізації всього державного апарату. «Координація
різними бюрократичними органами, починаючи від військових до
інформаційних публічних, передбачає існування плану, схваленого і керованого
урядовою владою на найвищому рівні» [15, с. 5, 12].
Отже, реалізація геноцидунеможлива поза державною системою реалізації
його складових. Геноцид не може бути вчинений випадково або за недоглядом
посадових осіб. Реалізація геноциду передбачає винний умисел на його
здійснення і використання для цього державних механізмів та державних
фінансових ресурсів, що потребує великої кількості послідовно прийнятих
державними органами рішень.
Що ж стосується такої правової категорії як «вина», то при розгляді
питання про відповідальність держав за міжнародні злочини, як і при виявленні
індивідуальної відповідальності фізичних осіб за їх вчинення, цей фактор має
велике значення. Одночасно, проблема виявлення відповідальності держав і
фізичнихосіб за геноцид не передбачає значних труднощів, оскільки в основу
політики таких держав покладений явно виражений винний умисел.
Проблемою реалізації відповідальності за геноцид є те, що держава, яка
здійснює геноцид, не буде брати участь ні у Конвенції 1948 р., ні в договорах,

направлених на її практичну реалізацію. У результаті, такі договори призначені
для застосування до держав, які не беруть у них участі. У відповідності до
сучасного міжнародного права заборона геноциду є обов’язковою для всіх
держав, незалежно від участі в Конвенції 1948 р., так як така заборона витікає з
імперативних норм загального міжнародного права. А вже конкретні правила
реалізації відповідальності, для того щоб стати обов’язковими, повинні
отримати згоду держави, яка проводить злочинну внутрішню політику, що
практично нереально.
Однак, і висновок про обов’язковість відповідних конвенцій чи їх окремих
положень для держав-неучасниць не завжди в змозі зробити їх повністю
ефективними. На думку деяких дослідників, єдиним результатом стане
обмеження свободи переміщення індивідів. Очевидно, причина слабкості
міжнародних договорів щодо боротьби з міжнародними злочинами полягає у
відсутності дієвого механізму їх реалізації [1, с. 41–42].
Нині головними інституційними механізмами боротьби з міжнародними
злочинами та реалізації відповідальності за міжнародні злочини є такі
інституції з універсальною юрисдикцією: Рада Безпеки (з якою найчастіше
пов’язують прийняття рішень та вживання необхідних заходів для припинення
міжнародного злочину та покарання за нього, а інколи й заходів із превенції
міжнародного злочину), Міжнародний Суд ООН та Міжнародний
кримінальний суд [2, c. 193]. Багато фахівців з міжнародного права вважають
названі інституції сучасними механізмами боротьби з міжнародними злочинами
та механізмами покарання як держав, так і індивідів за здійснення міжнародних
злочинів [6, c. 258–259]. З такою позицією вчених важко не погодитися. Проте,
можна поставити інше запитання: наскільки діяльність вказаних інституцій у
сучасних умовах є ефективною для превенції й боротьби з міжнародними
злочинами, багато з яких видозмінюються, набувають нового вигляду і форм?
[2, c. 193].
При винесенні рішень Радою Безпеки велику роль відіграють позиції
постійних держав-учасниць РБ, які мають право вето. Це наводить на думку,
що РБ ООН не в змозі винести справедливі рішення щодо застосування заходів
до держави, яка є постійним членом Ради Безпеки [2, c. 194] або щодо будь-якої
міжнародної ситуації, в якій постійний член РБ має інтерес (не завжди
законний). У багатьох випадках рішення РБ можуть мати політичне
забарвлення, а в багатьох інших випадках рішення взагалі не зможуть бути
прийнятими Радою Безпеки внаслідок застосування права вето постійним
членом. Хоча історії відомі випадки накладення санкцій Радою Безпеки за
міжнародні злочини, все ж цей орган є політичним, а не судовим [6, c. 258;
1, c. 64; 15, с. 32, 35].
Найголовнішим
універсальним
міжнародним
судовим
органом
справедливо вважається Міжнародний Суд (далі – МС) ООН. Роль даної
установи важко переоцінити, проте, і тут можна знайти деякі слабкі сторони.
По-перше, сторонами судового розгляду в МС ООН за загальним правилом
можуть бути лише держави-учасниці Статуту Суду (стаття 35.1 Статуту
МС ООН), тобто юрисдикція Суду не поширюється на держави, які не є

членами ООН. Але з цього правила є винятки. Умови, на яких Суд відкритий
для інших держав, визначаються Радою Безпеки, з дотриманням особливих
постанов, що містяться в чинних договорах; ці умови в жодному випадку не
можуть поставити сторін спору в нерівне становище перед Судом (стаття 35.2
Статуту МС ООН). Суд визначає суму яку повинна внести сторона, що не є
учасницею Статуту МС, для покриття витрат Суду (стаття 35.3 Статуту
МС ООН).
По-друге, необхідною умовою для прийняття справи до розгляду
Міжнародним Судом ООН є згода держави, яка має бути стороною у судовій
справі. З цього випливає, що Суд не зможе розглядати справу і виносити
рішення щодо держави, яка вчинила міжнародний злочин, без її на те згоди
(ст. 36 Статуту МС ООН) [3, с. 61]. У літературі наводяться випадки винесення
рішень Міжнародним Судом ООН за відсутності згоди сторони на юрисдикцію
Суду [6, c. 258–259], проте, нині ці випадки скоріше є винятками, а такі рішення
чи висновки Суду носять рекомендаційний або декларативний характер
[2, c. 194].
Важливим органом у системі міжнародного судочинства є Міжнародний
кримінальний суд (далі – МКС). 17 липня 1998 р. Римський статут
Міжнародного кримінального суду був прийнятий ста двадцятьма державами і
вступив у силу 1 липня 2002 р., будучи ратифікованим шістдесятьма державами
[3, с. 61].
У статті 1 Римського статуту встановлено, що МКС є постійним органом, а
також встановлюється, що МКС доповнює національні системи кримінального
правосуддя. У статті 5 Статуту вказується, що юрисдикція суду обмежується
найсерйознішими злочинами, що викликають стурбованість всього
міжнародного співтовариства. Відповідно до названої статті Суд має
юрисдикцію саме щодо таких злочинів: a) злочин геноциду; b) злочини проти
людяності; c) воєнні злочини; d) злочин агресії [16].
Проте, Римським статутом також встановлюється, що юрисдикція МКС
обмежується лише «фізичними особами» (стаття 1; стаття 25, п.1)30 [16], що є
слабкою стороною для міжнародного судочинства. Аналіз сутності і механізмів
здійснення міжнародного злочину геноциду свідчить про те, що геноцид не
може здійснюватися лише окремими фізичними особами без участі механізму
держави [2, с. 120–148].
Покарання фізичних осіб у таких випадках є важливим. По-перше, у
доктрині міжнародного права індивідуальна кримінальна відповідальність
фізичних осіб розглядається як форма відповідальності держави за
міжнародний злочин: вилучення фізичної особи з-під юрисдикції держави і
реалізація судочинства на міжнародному рівні розглядається як обмеження
суверенітету держави-порушниці у межах відповідальності за міжнародний

У статті 25 п. 4 Римського статуту 1998 р. конкретно вказується, що жодне положення
Статуту, «яке стосується індивідуальної кримінальної відповідальності, не впливає на
відповідальність держав за міжнародним правом» [16].
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злочин. По-друге, законність і справедливість судового розгляду і винесеного
вир. щодо таких фізичних осіб внутрішньодержавними органами державипорушниці є сумнівними.
Одночасно підкреслюючи важливість винесення рішень щодо
індивідуальної міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб,
необхідно вказати, що цього мало у випадку міжнародних злочинів.
Міжнародно-правова відповідальність за міжнародні злочини, зокрема, і злочин
геноциду, повинна застосовуватись до держави-правопорушниці в цілому.
Адже не зважаючи не те, що деякі фізичні особи можуть бути вилучені з-під
юрисдикції держави-порушниці і щодо їх діянь будуть винесені вироки на
міжнародному рівні, злочинний механізм держави (включно із злочинною
політичною ідеологією, нормативно-правовими актами, що узаконювали
елементи міжнародного злочину геноциду та ін.) продовжує існувати. Така
ситуація може призвести як до продовження порушень прав людини в межах
держави, так і до повторення міжнародного злочину в майбутньому.
Ось чому до держави, яка вчинила міжнародний злочин геноциду,
потрібно застосовувати форми відповідальності, що передбачають тимчасове
правомірне обмеження суверенітету такої держави з метою викорінення
елементів, які можуть призвести до повторення міжнародного злочину.
Найважливішою метою такого режиму відповідальності повинне бути
викорінення злочинних елементів із державного механізму та його перебудова
для недопущення повторення міжнародного злочину так, щоб такі міжнародні
міри відповідальності створили якнайменше негативних наслідків для
населення держави, тобто без порушень прав людини (адже ці заходи повинні
прийматись для відновлення прав людини у державі) і за якнайменшого
економічно негативного впливу на населення. На нашу думку, вказані
міжнародні міри відповідальності насамперед повинні передбачати
реформування законодавства і судової системи, ліквідацію чи реформування
конкретних державних органів і установ, ліквідацію чи реформування
злочинних політичних партій, заборону злочинної ідеології тощо [3, с. 62, 64–65].
Щодо діяльності Міжнародного кримінального суду, то ще однією
слабкою стороною є те, що у відношенні держав, які не є учасницями
Римського статуту, Суд не може здійснювати свою юрисдикцію за злочини,
здійснені громадянами держав-неучасниць Статуту або на їх територіях.
Судовий процес розгляду справ про відповідальність держав за міжнародні
злочини (у т.ч. за злочин геноциду) повинен здійснюватися уповноваженим
міжнародним судовим органом, що діє на постійній основі. До сьогодні у
міжнародній практиці судові рішення за міжнародні злочини держав часто
виносились спеціально створеними для конкретного випадку судами ad hoc, які
в
доктрині
інколи
критикувались
як
суди
переможців
над
переможеними[3, с. 65–67].
У доктрині міжнародного права багатьма вченими (В. Пелла, Р. Аго,
А. Бустаманте, Ф. В. Гарсіа Амадор, Дж. Гінзбургс, Г. Доннедьє де Вабр,
Ф. Малекян, К. Сальданья; в Україні – В. Ф. Антипенко, К. А. Важна)
висуваються ідеї про доцільність створення на міжнародно-правовому рівні

спеціального міжнародного судового органу з юрисдикцією вирішення справ
щодо відповідальності держав за міжнародні злочини (міжнародного
кримінального суду). Згідно поглядів вчених, у випадку причетності держави
до вчинення міжнародного злочину повинна діяти модель міжнародного
судового органу, що відповідає певним ознакам. Вказаний орган повинен бути
міжнародним; діяти на постійній основі; здійснювати юрисдикцію щодо
міжнародних злочинів; до суб’єкта злочину судом повинні застосовуватися
особливі міри відповідальності, у тому числі міри, що можуть передбачати
тимчасове правомірне обмеження суверенітету держави; міри відповідальності
повинні встановлюватися судом не від імені і не з ініціативи потерпілого, а від
імені і з ініціативи всього міжнародного співтовариства; такий суд має володіти
виключною юрисдикцією щодо питань своєї компетенції. Деякі вчені
зазначають, що конвенція, яка засновує такий міжнародний судовий орган,
повинна бути обов’язковою і для держав, що не беруть у ній участь.
У доктрині висуваються ідеї щодо створення спеціальної кримінальної
палати при Міжнародному Суді ООН, яка буде відповідати вищеописаним
ознакам міжнародного спеціального судового органу [3, с. 66–69].
У процесі обговорення та прийняття Конвенції про попередження злочину
геноциду і покарання за нього піднімалося питання про створення
міжнародного кримінального суду [2, с. 134]. Був запропонований Статут суду,
у розробці якого брали участь В. Пелла та Г. Доннедьє де Вабр.
На ІІІ сесії ГА ООН була прийнята Резолюція 260 (ІІІ), яка містила
Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього, а також
вказана Резолюція пропонувала Комісії міжнародного права ООН вивчити
доцільність і можливість створення міжнародного кримінального судового
органу для здійснення судочинства над фізичними особами та звернути увагу
на можливість створення кримінальної палати Міжнародного Суду ООН
[2, с. 134].
Стаття 6 Конвенції 1948 р.має двоїстий характер. З одного боку, вона
проголошує важливий принцип, за яким особи, звинувачені у здійсненні
геноциду чи інших перерахованих у ст. 3 діянь, повинні підлягати юрисдикції
компетентного суду держави, на території якої було вчинене заборонене діяння.
Інша можливість полягає у розгляді їхніх справ таким міжнародним
кримінальним судом, який може мати юрисдикцію щодо сторін даної
Конвенції, які визнали юрисдикцію цього суду [1, с. 38–39].
У доктрині зазначається, що слабкою стороною Конвенції 1948 р. є те, що
згода держави, на території якої було вчинене діяння, вважається необхідною
умовою для реалізації міжнародної кримінальної відповідальності за здійснення
геноциду в мирний час, так як у коло осіб, які повинні були б підлягати
покаранню, входять у першу чергу представники держави, в якій було скоєно
геноцид. Єдина реальна можливість отримати потрібну згоду в мирний час
виникає у випадку відсторонення від влади злочинного правителя у результаті
зміни внутрішньополітичної обстановки. Проте, якщо такого правителя буде
судити національний суд, то це буде здійснюватися так, ніби злочинець діяв
один (самостійно). Проблема реалізації відповідальності держави за міжнародні

злочини у таких випадках практично не вирішується і не реалізується
[1, с. 38–39]. Наявність такої ситуації є доказом доцільності створення
міжнародного судового органу, який може виносити обов’язкові рішення без
згоди держави.
Під час дебатів з питаннящодо статті 6 Конвенції 1948 р.прихильники
створення міжнародного кримінального суду вказували на те, що надання
міжнародному суду повноважень у ційгалузі є основним елементом конвенції.
Як зазначається в доктрині, майже у всіх випадках вчинення тяжких злочинів,
пов’язаних із геноцидом, для його ефективного припинення не слід
розраховувати на суди держави, на території якої цей злочин було вчинено,
оскількиу такому випадку може бути винним сам уряд. У випадку відмови від
принципу загального припинення відсутність міжнародної юрисдикції могла б
практично забезпечити безкарність осіб, винниху здійсненні геноциду.
Противники надання повноважень міжнародному суду заявляли про те,
щодіяльність такого суду стала б порушенням принципу суверенітету держави,
враховуючи той факт, що вказаний міжнароднийсуд взяв би на себе
повноваження національного суду. Вони також вказували на те, що просте
згадування міжнародного суду у Конвенціїне мало б практичного значення
[8, с. 102–104]. Проте, як ми можемо переконатися нині, вирішення справи
щодо
індивідуальної
кримінальної
відповідальності
Міжнародним
кримінальним судом не порушує принципу державного суверенітету.
Роберто Аго (спеціальний доповідач Комісії міжнародного права ООН
1969 – 1980 рр. з теми Проекту статей про відповідальність держав) писав, що
Конвенція про попередження геноциду та покарання за нього 1948 р. трохи
розчарувала його, так як не було зроблено найважливішу річ, яка повинна була
бути зробленою, а саме «чітко визначити, що геноцид є злочином держави і
результатом геноциду повинні бути санкції, направлені проти держави». На
думку вченого, зовсім не достатньо прийняти конвенцію щодо такого питання
як геноцид у кінці Другої світової війни, в якій (Конвенції) все що
вимагається – це те, щоб уряд покарав безпосередніх виконавців актів
геноциду. «Хіба можна повірити у те, що якщо геноцид мав місце на території
даної держави, це відбувалося без потурання верховної влади цієї ж держави?»
Те саме, на думку Р. Аго, стосується й злочину апартеїду. «Конвенція з цього
питання аналогічно неправильна. В ній говориться, що потрібно покарати тих,
хто проводив політику апартеїду. Але держава особисто проводила політику
апартеїду. І тому вона ніколи не прийме потрібних заходів» [9, с. 215].
Трибунал по Руанді, розробляючи Стратегію завершення діяльності, яка
вступила у силу в червні 2003 р., підтвердив, що утримається від передачі
судам Руанди розгляду справи. Трибунал не був упевнений, що процеси щодо
обвинувачуваних, якщо їх справи передадуть Руанді, будуть справедливими
[4, с. 137].
Щодо відповідальності за геноцид (як і інші міжнародні злочини), то
Римським статутом у статті 25 визначено, що Міжнародний кримінальний суд
здійснює юрисдикцію лише щодо фізичних осіб, проте, у Статуті також
визначається, що жодне положення Статуту, яке стосується кримінальної

відповідальності індивідів, не впливає на відповідальність держав за
міжнародним правом [16]. У статті 4 Проекту кодексу злочинів проти миру й
безпеки людства 1996 р. зазначається, що той факт, що Кодекс передбачає
відповідальність для окремих осіб за злочини проти миру й безпеки людства, не
зачіпає будь-які питання щодо відповідальності держав за міжнародним правом
(Кодекс не набув чинності). Отже, вказані документи не заперечують
відповідальність держав за міжнародні злочини [2, с. 146].
Висновки. Виходячи із сутності й особливостей міжнародного злочину
геноциду, а також з аналізу практики вчинення геноциду, можна стверджувати,
що реалізація геноциду не можлива без залучення механізму держави.
Чинні міжнародно-правові механізми реалізації відповідальності за
міжнародні злочини, у т.ч. злочин геноциду, у більшості випадків є недостатньо
ефективними. Вказані механізми дозволяють державі на свій розсуд не
криміналізувати або декриміналізувати свою поведінку, надаючи багато
можливостей уникнення їх (механізмів) регулюючого впливу або залишаючи
державу поза сферою такого впливу взагалі.
Зокрема, держави, які здійснюють політику геноциду не беруть участі у
міжнародних договорах, спрямованих на боротьбу з даними злочинами;
Міжнародний суд може здійснювати судочинство лише за умови згоди держави
на юрисдикцію суду; відповідальність несуть лише фізичні особи –
безпосередні виконавці актів, у той час коли винними у вказаних злочинах є
набагато ширше коло осіб, а самі злочини вчиняються шляхом використання
державного механізму.
У доктрині міжнародного права висуваються ідеї про доцільність
створення спеціального міжнародного судового органу з юрисдикцією
вирішення справ щодо відповідальності держав за міжнародні злочини, такий
судовий орган повинен відповідати певним ознакам. Діяльність вказаного
судового органу значно підвищила б ефективність міжнародного права у
боротьбі з геноцидом та іншими міжнародними злочинами.
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The aim of the study is outlining the reasons for lack of effectiveness of existing
international legal mechanisms of responsibility for the international crime of
genocide.
Based on the analysis of current international law, international legal practice
and the practice of genocide, doctrinal analysis of materials on this international
crime, it was concluded that the implementation of genocide is not possible without
the involvement of the state.
Analysis of the existing international legal mechanisms of responsibility for
international crimes of genocide in general and, in particular, indicates that these
mechanisms in most cases is not effective. Existing institutional international legal
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fair and effective trial (and an appropriate judgment) either on the state or on
individuals (as a form of State responsibility for international crimes of genocide).
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РЕФЛЕКСІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
ПРО МІСЦЕ ТРАНСРЕГІОНАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА
В ТРІАДІ «IUS NATURALE – LEX MERCATORIA – LEX PETROLE»
ТА СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
У статті розглянуто: теоретичну рефлексію ґенези ієротопії управління
міжнародними зносинами на право; процес концептуалізації правового
регулювання в міжнародних відносинах; процес концептуалізації правового
регулювання енергетичних відносин у різних правових системах та
міжнародному праві; ґенезу «dеmocratia cаrboneum» в правовому трикутнику

«ius naturale» – «lex mercatoria» – «lex petrole»; гіпотезу «dеmocratia
cаrboneum»; ґенезу лібералізації енергетичних відносин в тріаді: «lex рetrolea»
– «lex мercatoria» – «lex hermetica»; наукову рефлексію тріади понять:
«енергетичні ресурси» – «природні ресурси» – «енергія»; концептуалізацію в
предметі і методі енергетичного права понять: «енергетичні ресурси»та
«природні ресурси»; ґенезу поняття «енергія»; процес концептуалізації «ius
naturale»як«дипломатії взаємності» versus енергетична безпека; безпековий
вимір соціології права; теоретичні правові розробки в сфері енергетичної
безпеки; «м’яке» право в управлінні енергетичною безпекою. Аналізується
теоретична рефлексію витоків енергетичних відносин в парадигмі
українського міжнародника В. Г. Буткевича (2002), хто в своєму досліджені
основ теорії міжнародного права (далі – МП) концептуалізує: 1) ідею
первинного зародження МП (з міжродового) з ідей сформульованих академіком
НАН України В. Е. Грабарем і одночасно з ним швейцарцем Г. Бьогл; 2) що в
науці МП перебільшення ролі держави в не завжди переважали; 3)більше того,
тривалий час концепт узагалі не мав послідовників; 4) починаючи з німецького
вченого Х Вольфа статичні погляди якого на право (МП зокрема) були
підхоплені І. Г. Фіхте і вже в XIX–XX ст. стали переважними в юриспруденції;
5) дослідники стали прихильниками етатистських поглядів; 6) нині такий
підхід приховує в собі небезпеку ігнорування людини як кінцевої мети
функціонування будь-якого права. Автор поділяє погляди німецького вченого
А. Рейхвейн (Reichwein Adolf, 1923), хто аналізуючи погляди вчених
правознавців, зазначив, що 1) на Лейбніца та Х. Вольфа вплинули моделі
ететизму Китаю, про які вони дізналися від єзуїтів; 2) через перекладені праці
з китайської східний досвід побудови держави вплинув на становлення
європейської теорії і практики. Важливими для дослідження були думки
вченого Р. Вількінсон (Wilkinson, R (2008) писав, що Х. Вольф та Лейбніца як
вчені, чиновники прагнули створити в Європі та Азії єдину монаду по лінії
Захід-Схід. Саме в обміні концепціями в напрямі Захід-Схід виникає
протистояння «politica hermetica» з боку таємниці сили права (lexhermetica).
Концептуалізація автором тріади відносин «lex рetrolea» – «lex мercatoria» –
«lex hermetica» спирається на ідеї теоретика права С. С Олексієва
(Алексеев С. С. 2001) про те, що таємниця права полягає в розуміння права як
об’єктивної реальності і вимогою самої життєвої практики. При цьому право
як підстава для вирішення юридичних питань стало розумітися знавцями
юриспруденції, юристами-професіоналами в якості догми права. Вираз «догма
права» в галузі юридичної діяльності і знань означає те, що об’єктивне
(позитивне) право, що існує в даному суспільстві, в кожен даний момент, –
це певною «даністю», «незмінністю». Причому, на відміну від політики і
ідеології справедливою. Таємниця догми в тому, що всупереч очевидним
фактам, що свідчить про превалювання в матерії права юридичних обов’язків,
заборон, відповідальності, правова матерія так «побудована», що само її
існування і функціонування пов’язані саме з суб’єктивними правами учасників
суспільного життя – правами окремих суб’єктів. І не тільки тому, що владні
прерогативи правителя – самого авторитарного – це теж права. Головне –

це сама будова права. У всіх правовідносинах (розпорядчих, заборонних) і
навіть при авторитарній владі та режимах частинки правової матерії
«закручені» навколо суб’єктивних прав. У дослідженні використано ідеї
І. О. Ісаєва (Исаев И. А., 2003) – одного з провідних фахівців в сфері історії
держави й права та історії політичних і правових вчень, хто розкрив логіку
розвитку політико-правової думки через призму нематеріальних феноменів.
Ключові слова: трансрегіональне право; «ius naturale»; «lex mercatoria»;
«lex petrole»
У праці «Politica Hermetica». Приховані аспекти влади» І. О. Ісаєв
говорить про архетипи політичної поведінки, виходячи з тієї простої логіки, що
політико-правова думка під впливом містики й таємних вчень містить у собі
приховані, зашифровані в символічній формі, але основоположні уявлення про
владу й право. Розуміння таємного змісту символів традиційних політикоправових інститутів має привести до виявлення архаїчних основ, архетипу
влади й права, оскільки її основи й нині визначають механізм формування й
функціонування реальної політики. І. О. Ісаєв у своєму дослідженні
використовує ідеї М. Гайдеггера, М. Бубера, О. Шпенглера, І. Хейзінгі,
В. Віндельбанда, О. Ф. Лосєва, К. Г. Юнга, що забезпечило створення
ефективного методологічного синтезу. Архетипи – це не просто коріння
людської культури, це й своєрідний фундамент сучасності. Архаїчні політикоправові відносини, цінності й інститути ніколи не зникають безслідно: з часом
вони переходять із суспільної свідомості в колективне несвідоме. Тоді вже
незримо, проте активно впливають на сучасну суспільно-політичну діяльність.
Влада, згідно з давнім уявленням, визріває з хаосу й прямує до гармонії. Ісаєв
підводить читача до думки, що сприйняття влади як ієрархічної структури
обумовлено архетипами метафізики, й такі поняття, як «бюрократична
ієрархія», принцип «гілок влади», являють собою лише трансформацію архаїки
(с. 4). Цю тезу підтверджує й українська дослідниця О. В. Буткевич визначає,
що серед існуючих теорій походження МП виділяють і концепт регулювання
міжплемінних відносин. Дана саєтологема включає поняття «первісної
дипломатії» (Р. Ньюмелін), або «примиренського міжплемінного права»
(Е. Аннерс, А. Берман), «дипломатія примітивної торгівлі» (М. Саллінз).
Антрополог М. Саллінз досліджуючи теоретико-стратагемний корелянт,
висунув ідею про появу дипломатії в процесі еволюції стратегії взаємності» при
використанні природних ресурсів. Першогенезою еволюції Саллінз назвав
«дипломатію примітивної торгівлі», яка, на його погляд, допомогла
вибудовувати в багатьох древніх країнах зв’язки безпеки та цілісні соціальні
системи під концептом «стратегії взаємності». Тому саме в соціальних
системах безпекові стратегії стають способом мислення, інструментом ведення
діалогу методами риторики, досягнення компромісів, програмою та
енергетичною політикою. Таким чином вперше було пов’язано політику щодо
користування дарами природи, збереженням довкілля та ідеальною моделлю
норми «взаємності».

Подальший пошук «ідеальної» схеми соціального підходу, спільного для
права, політики та економіки здійснив соціолог з університету Гальдельбергу
Ута Герхарда. Він звертається до досвіду М. Вебера, Зіммеля формування
«ідеальних методик» дослідження, в тому числі соціології права. У. Герхард
наголошує, що прихильники позитивістського напряму в МП обов’язково
включають до визначення такі критерії і властивості: основний компонент –
система норм; основний суб’єкт – держава; основна функція – регулювання
міждержавних відносин; основна мета – мир і безпека між народами.
Прихильники природно-правового погляду на МП включають у його
визначення поняття природного розуму. Солідаристи бачать у визначенні
МП центрального суб’єкта – фізичну особу, головне джерело – умови життя,
основний компонент – біологічні норми, об’єкт регулювання – міжнародні
відносини як між індивідуальні, між групові зв’язки. Сучасні реалісти
розглядають міжнародне право через силовий компонент, процес прийняття
владних рішень. Для соціолога МП достаньо факту, розуміння реального
становище, а не норми права. Соціологи Чарльз Хасбанд (Husband Ch., 2000) та
Юрген Хабермас досліджуючи сучасні виклики та ризики свідчать, що
порушення «взаємності» призвело розєднання людей, зростання ризиків
катастроф і воєн. Правові нормативи нової «взаємності» вимагають
«космополітичної герменевтики» Це право на комунікацію й на право бути
почутим. Сучасний німецький дослідник Ульріх Бек (Beck Ulrich, 2005)
співпрацюючи з Міжлабораторним дослідницьким центром рефлексування
модернізації в Мюнхені, створив описову теорію суспільства ризиків. Його
критична теорія світового суспільства ризику являє собою нову історичну
рефлексію реальності, в якій жодна нація не може поодинці врегулювати свої
проблемами. У ньому не працює не ідеалістично сформульований утопічний
інтернаціоналізм, а політичний реалізм. Політичний реалізм у нього виступає
фундаментальним законом космополітичної «реальної політики», що вступає в
протиріччя з концепцією одностороннього світу (unilateralism) уряду США і із
зустрічними по відношенню до цієї концепціями-фантазіями європейців. У. Бек
критикує національний (нео-) реалізм з причини його тяжіння до тези про те,
що міжнародні організації повинні в першу чергу обслуговувати національні, а
не міжнародні інтереси. А космополітичний реалізм вже вимагає, щоб
МП трансформувало всі інтереси (розширюючи їх до максимуму) в
транснаціональні інтереси, відкриваючи нові транснаціональні ніші
регулювання відносин, в тому числі енергетичні. Саме тому, на наш погляд, в
«золотий вік» римської юриспруденції (II–III ст. н. е.), у творах і сентенціях
видатних римських правознавців-класиків догми римського приватного права
стали пов’язувати зі свободою людей, іншими високими духовними цінностями
в будь-якому куточку імперії. Дослідник О. М. Лідов (А. М.Лидов, 2006)
у цьому контексті водить поняття «ієротопія», зазначаючи, що ця діяльність,
розглядається історично як сукупність різноманітних проектів і складає цілий
вимір правотворчої діяльності. Раніше відсутність особливого терміна-поняття
не дозволяло закріпити в науковому світогляді існування цілого пласта явищ та
історичних джерел, які лише по дотичній порушувалися в історії етнології та

релігієзнавстві. Так, Юстиніан ієротопно в руслі повсякденного середовища
римської юридичної культури контролював створення юридичного кодексу і всі
види діяльності зі створення Святої Софії в Візантії. Знаменно, що таке ж
поєднання форм діяльності можливо знайти в Біблії, яка описує створення
Соломоном Ветхозавітного храму. Саме з Соломоном змагається Юстиніан,
будуючи свою «Велику Церкву». І не тільки в побудові храмів, але й в мудрості
регулювання відносин та творення норм. У цьому полягає таємниця права, її
скрита енергія правового регулювання Peranalogia.
У дослідженні розглядається наукова категорія «правове регулювання» не
просто як дещо інший словесний оборот виразу «право – регулятор», а
особлива категорія, ґрунтовна і «ієротопно насичена», утворююча специфічний
понятійний ряд. У цей понятійний ряд вносяться такі поняття як механізм
правового регулювання, тип регулювання, правовий режим, метод
регулювання, інші динамічні структури, що при філософських розробках догми
права вимагають вже нового рівня аналітичної юриспруденції. Тут
відкривається «новий кут погляду» на право, що дозволяє дослідити:
(1) напружену динаміку права, що реалізує силу, енергію механізму правового
регулювання для досягнення правового результату (в кінцевому рахунку –
рішення життєвих ситуацій, що «вимагають права»); (2) систему засобів, що
утворюють не просто комплекси, багатоелементні системи, а «ланцюжки»,
послідовно пов’язані ланки структури в динаміці. Словом, правове
регулювання, на відміну від інших форм правового та політичного впливу
(також вельми суттєвих, в тому числі ключових – таких як дипломатія), завжди
здійснювалося за допомогою свого «динамічного інструментарію» –
особливого, властивого тільки правовому механізму, всього комплексу
динамічних систем і структур, призначених для юридичного гарантування
досягнення правових завдань в рамках певних типів, моделей юридичного
впливу на сфери життя з точки зору «логіки права».
Одним із перших таку «логіку права» використав для пошуку в Новий час
балансу сил в тріаді (1) влада – (2) справедливість – (3) міра в своїй юридичній
діяльності голландський правознавець Гроція Гуго де Гроота. Гуго Гроцій
перший у світовій політико-правовій думці заклав наріжний камінь
юридичного світогляду, створив дійсно теоретико-правові засади суспільного
договору, на які згодом спиралися Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк,
Дж. Лільберн, Дж. Мільтон, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Т. Пейн. Він поєднував
філософські ідеї школи природного права з вивченням позитивної міжнародноправової практики. Розглядаючи питання про те, якій саме цінності надати
пріоритет – свободі чи миру, Гроцій у цьому політико-правовому виборі, без
сумніву, перевагу надає миру.
Т. Гоббс та Б. Спіноза вбачили в МП галузь природного права і тому
науку швидше філософську, ніж юридичну. Позитивісти, навпаки відкидали
необхідність звернення до філософії. Її представники вбачали завдання МП у
систематизації та логічному аналізі міждержавних угод та інших джерел.
Проте наше дослідження будується швидше в на логіці права Е. Канта, де
процес взаємодії права і політики носить яскраво виражений

взаємообумовлений характер. У його концепції кожна з цих категорій
найістотнішим чином впливає на зміст і значення іншої. Говорячи сучасною
термінологією, Кант вважав, що незважаючи на неухильне зростання значення
правових інститутів і механізмів у справі підтримання стабільності
міжнародної системи, можливості МП об’єктивно обмежені. Правові норми
можуть бути дієвими тільки в поєднанні з політикою.
Таким чином були напрацьовані прийняті нині критерії систематизації в
системі МП. Дослідник Д. Б. Лєвін (Д. Б. Левин) вважає, що при систематизації
права виникає певна умовність поняття «галузь МП». Однак, таке поняття як
елемент системі є необхідним, адже поділ МП на галузі йде від практики МВ.
У такій ситуації ускладнення правової дійсності виникли різні парадигми
та підходи до співвідношення МП і внутрішньодержавного права.
Стосовно співвідношення МП і внутрішньодержавного права існує ряд
концепцій: 1. Дуалістична концепція будується на поглядах про те, що МП та
внутрішньодержавне право є окремими правопорядками, самостійними
галузями права, що впливає на створення окремого правопорядку (Г. Трипель,
Д. Анцелотті). 2. Моністична концепція примату МП виходить з «чистої теорії
права» співвідношення міжнародного правопорядку і національних
правопорядків і «нагадує співвідношення національного правопорядку і
внутрішніх норм корпорації» (Г. Кельзен). 3. Концепція примату
внутрішньодержавного права будується на ідеї про те, що держава може з
власної волі створювати і змінювати не лише норми внутрішньодержавного
права, а й норми «зовнішньодержавного» (міжнародного) права (Г. Гегель).
Міжнародне право юридично є правом лише тоді, коли воно є правом
державним (А. Цорн). Проте у цьому дослідженні ми виходимо не із завдання
актуалізації дискурсу про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного
права. Ми вважаємо, що дуалістична та моністична концептуалізація створює
логічну проблему взаємовиключеності. Тому предметом нашого дослідження
ми обрали правові джерела, зафіксовані у внутрішніх законах і міжнародних
актах, зокрема міжнародного економічного права (далі – МЕП). Серед
розмаїття поглядів фахівців на основні концепції МЕП теж можливо
виокремити основні концепції: 1. МЕП є галуззю міжнародною публічного
права, а економічні відносини суб’єктів МП – її предметом. Цієї концепції
дотримуються Г. Шварценбергер, Я. Броунлі (Велика Британія), П. Верлорен
ван Темаат (Нідерланди), В. Леві (США). П. Вейль (Франція), П. Піконе
(Італія), І. Псрегсрський, М. Богуславський, Г. Тункін, Д. Фельдман, Є. Усеико,
Г. Бувайлик, В. Лісовський (Росія). Зокрема, на думку Г. Шварценбергера,
МЕП має такі компоненти: володіння природними ресурсами та їх
використання; виробництво та розподіл товарів; «невидимі» міжнародні угоди
господарського або фінансового характеру; кредити га фінанси; відповідні
послуги; статус і організація суб’єктів, що здійснюють таку діяльність. За
Г. Шварценбергером, МЕП охоплює лише ті економічні аспекти, які с об’єктом
впливу міжнародного публічного права. Він виключає внутрішнє регулювання
з огляду на те, що воно не створює єдині для всіх держав норми і принципи.
Нідерландський правник П. Темаат вважав, що до МЕП не можна зараховувати

норми національного зовнішньоекономічного законодавства та норми
міжнародного приватного права. 2.МЕП розглядається як галузь не лише
публічного, а й міжнародного приватного права, як галузь не лише
міжнародного публічного права, а й частина національного права.
Прихильники цієї концепції вважають, що МЕП поширюється на суб’єкти не
лише публічного права, а й приватного, які беруть участь у відносинах
комерційного характеру, що виходять, за межі однієї держави. Відомими
прихильниками цієї концепції є. наприклад, А. Левенфельд (США), Г. Вллер,
В. Фікентшер,
П. Фішер
(Німеччина),
В. Фрідман,
Е. Пітерсман
(Велика Бриіапія), П. Рейтер (Франція). Зокрема В. Фікентшер у двотомній
праці «Господарське право» (1983) зазначив, що будь-яка пов’язана з МЕП
норма є нормою МЕП. Український вчений І. І. Дахно вважає, що курси лекцій,
підручники і монографії, що відбивають таку концепцію, як правило, називають
«Iniernalional Business Law» («Міжнародне підприємницьке право»),
а не «International Economic Law» («Міжнародне економічне право»). Зокрема,
у англомовному підручнику (США) «Contemporary Business Law» («Сучасне
підприємницьке право») зазначається, що міжнародне підприємницьке право
охоплює право рівних суверенних держав, законодавство, прийняте
регіональними торговельними співтовариствами на кшталт Європейського
Економічною Співтовариства (ЄЕС), та законодавство, що є результатом двота багатосторонніх договорів суверенних держав. Ця концепція має багато
спільного з теоріями транснаціонального права, спрямованими на те, щоб
зрівняти держави і ТНК як суб’єкти МП. 3. Ще одна концепція пов’язана з
іменем українського юриста академіка В. Корецького. Вона є поєднанням
розглянутих двох концепцій. В. Корецький міжнародне господарське право
вважав комплексною міжгалузевою дисципліною, що покликана регулювати
міжнародні публічно- та цивільно-правові відносини. 4. Правники з країн, що
розвиваються, намагаються обґрунтувати власні концепції «міжнародного
права розвитку», «права економічного розвитку». У цих концепціях окрім
регулювання економічних відносин розглядаються політичні, соціальні,
культурні аспекти, причому наголошується на пільгових правах економічно
відсталих країн світу. Прихильниками таких концепцій є М. Беджуап (Алжир),
О. Ріверро (Перу), М. Булаїч (Югославія). Ці концепції не можна вважати
логічно послідовними. Вони ставлять під сумнів універсальність дії сучасного
міжнародного публічного права; 5. Відомий французький юрист-компаративіст
Е. Ламберт висунув ідею нового автономного купецького права (lex mcrcatoria).
Цю ідею було проголошено на Першому міжнародному конгресі порівняльною
права 1900 р. Після Другої світової війни певний внесок у розвиток цих
концепції зробили К. Шмітгофф (Велика Британія), Ф. Кан та Фушар (Франція).
До джерел прихильники останньої концепції зараховують міжнародні
конвенції, типові закони (що розроблюються на міжнародному рівні),
міжнародні торговельні звичаї, загальні принципи права, рекомендаційні
рішення міжнародних організацій, арбітражні рішення. Фахівці зазначають, що
прихильники цього права поки що не створили упорядкованої, універсальної,
загальновизнаної системи правових норм. 6. Механізми правового регулювання

lex mcrcatoria сприяють укладенню нафтових контрактів. І таким чином вони
можуть набувати статусу професійних звичаїв в енергетичній сфері. Отже,
інтегрують принаймні, частину того, що називають lex petrolea. 7. Поняття
«енергетичного права», висунуте у 1996 р. А. Бредбруком (Bradbrook Adrian) в
основоположній статті про викладання академічної дисципліни «енергетичне
право». Він розглядає «спеціалізований» стан міжнародного енергетичного
права в контексті історичного балансу попиту на ПЕР на світових ринках та
відносин власності. Відносини власності в свою чергу, як зазначають ряд
дослідників (Бертольд Гольдман, Тома Чайлдс, О. О. Мерешко, А. В. Смітюх,
О. Білоус,), мають свої особливості: (1) участь держави в управлінні; (2) надра в
більшості країнах знаходяться в державній власності; (3) поділ права власності
на право на надра і на видобуті корисні копалини; (4) різниця в механізмах
реалізації права власності на надра і на видобуті корисні копалини; (5) механізм
привласнення економічних вигод у гірничодобувній промисловості залежить
від суб’єкту власності безпосередньої діяльність по вилученню корисних
копалин і доходу від цієї діяльності; (6) механізм реалізації права власності на
ПЕР здійснюється через систему державних доходів і витрат.
У механізмі правового регулювання як динамічної структурі виділяються
три основні ланки: 1) юридичні норми – основа правового регулювання, коли
на рівні позитивного права закріплюються в абстрактному вигляді типізовані
можливості і необхідність певної поведінки суб’єктів; 2) правові відносини,
суб’єктивні права і юридичні обов’язки, що переводять за наявності конкретних
життєвих обставин (юридичних фактів) абстрактні можливості й необхідність
у площину конкретних, адресних суб’єктивних юридичних прав і обов’язків і,
отже, переключають правову енергію юридичних норм на рівень конкретних
суб’єктів - носіїв прав і обов’язків; 3) акти реалізації прав і обов’язків,
відповідно до яких настає запрограмований в позитивному праві результат у
житті суспільства, фактично вирішується життєва ситуація (конфлікт).
Ця тріадна побудова механізму правового регулювання має
універсальний характер: вона характерно для права «взагалі» і для правових
систем всіх юридичних типів. Найбільш строго вона може бути простежена в
національних системах романо-германської правової сім’ї. Для прецедентного
права основа правового регулювання (юридичні норми) в тій чи іншій мірі,
нерідко спочатку, формується при вирішенні юридичної справи. У традиційних
(невіддеференційованих)
системах
основу
правового
регулювання
безпосередньо визначають також ідеологічні, в тому числі релігійні та
філософські імперативи. Але як би там не було, при всіх модифікаціях і
«сімейній специфіці» правового регулювання триланкова схема залишається
незмінною і створює «онтологічну логіку» впливу права на соціальне життя. До
процесу правового регулювання на заключній його стадії (а в ряді випадків і
при виникненні правовідносин) може приєднатися і особлива ланка –
індивідуальні приписи, або акти застосування права. Застосування права –
показник однією з особливостей логіки права.
Відомий юрист Тома Чайлдс в своєму досліджені аналізуючи
опубліковані арбітражні рішення по проблемам ПЕК припускає, що lex petrolia

нині охоплює досить широке коло питань звичаєвого права. lex petrolia починає
генерувати окрему правову матерію діяльності ПЕК. Оскільки концептуалізація
галузі в системи МП завжди складала певні труднощі.
Дослідники О. О. Мерешко, А. В. Смітюх, О. Білоус приділили значну
увагу дослідженням lex mercatoria. Зокрема О. О. Мерешко в своїй праці «lex
mercatoria: теорія і принципи транснаціонального торгового права» визнає його
приналежність до категорій права, А. В. Смітюх визначив lex mercatoria як
засновані на практиці позанаціональну систему договірного зобов’язального
права. А. В. Смітюх вважає, що реалістичніше починати відлік у формуванні
транскордонного комерційного права з jus gentium, яке регулювало відносини
торгового характеру між римлянами й іноземцями чи самими іноземцями в
Римі. Проте стверджує, що через відсутність класу торговців упродовж
декількох століть у Західній Європі зникли традиції застосування jus gentium.
Одне з перших досліджень було присвячено природокористуванню.
Чарльза Шанель (Shanel M. S. Charles H) в праці «Гірничошахтне, мінеральне й
геологічне право», дві третина матеріалу виділив для індексу термінів, інша
третина розкривала ряд геологічних проблема, а решта аналізу спірних питань
надрокористування.
Перша робота з енергетичного права з’явилася в США в 1900 р.
доповнена та перевидана в 1907 р. та в 2012 р. Автор цього дослідження Джойс
Жозеф (Joyce Joseph, 1900) дав поняття енергії: енергія – це назва, дана ефекту
(явищу) або групі природних феноменів (явищ) продемонстрованих
(показаних) різними речовинами (матеріалами), а також самі явища. Наприклад,
електрична енергія – це продукція у вигляді виробленого потоку електронів.
Проте, як вважає А. Г. Биков, особливо гостро потреба в міжнародному
регулюванню ПЕК виникла в 70-х рр. ХХ ст. після «арабського нафтового
ембарго» для США, а потім у країнах Західної Європи. Тоді виникли погляди
на проблему під кутом зору загальної (інструментальної) теорії права. Концепт
«правовий засіб» розглядався як універсальний, фундаментальний регулятор
викликів (імперативів) цивілізації. Йде розвиток «шкіл» енергетичного права в
США, Великобританії, Німеччині. Проблеми та особливості енергетичних явищ
в основному розглядаються в рамках позитивного права, взятого в статиці, що
відкривало можливість ввести в матерію права поняття «енергетична безпека»,
«енергоефективність», «сталий розвиток». Поняття «сталий розвиток» виник як
дискурс про місце людства в природі.
Таким чином види енергетичної діяльності, що складається з розвідки;
видобутку, виробництва, переробки, зберігання, транспортування, розподілу,
торгівлі і споживання складають відносини, які мають бути врегульовані
енергетичним правом. Енергетичні відносини також пов’язані з економією
енергетичних ресурсів, оцінкою впливу на навколишнє середовище,
моніторингом (інспектуванням) об’єктів енергетики, економічним механізмом
(у тому числі з інвестиціями в енергетику, податками та іншими зборами),
науковими дослідженнями, міжнародним співробітництвом. При цьому
необхідно враховувати, що відносини розвиваються, і, відповідно, збільшується
обсяг відносин, регульованих в рамках окремих галузей.

Погляди німецької енергетичної школи відображені в дослджені
Дональда Н. Зіллмана
(Donald N.
Zillman)
Марти М. Роггенкамп
(Martha M. Roggenkamp), Лілі Баререра-Хернандес (Lila Barrera-Hernández),
Ініго дел Гвіано (Iñigo del Guayo) «Енергетичні мережі та право: інноваційні
рішення в зміні ринків енергії» (Networks and the Law: Innovative Solutions in
Donald N. Zillman, Martha M. Roggenkamp, Lila Barrera-Hernández and Iñigo del
Guayo). Де обговорюється роль мереж в енергетичному секторі. Аналізується
процес розробки мереж, стандартизації та ціноутворення на регулювання
мереж.
Загальноєвропейські погляди представлені і досліджені «Енергетичне
право в Європі: національне, Європейського союзу і міжнародного
регулювання» (Roggenkamp Martha. Energy Law in Europe: National, EU and
International Regulation (Martha Roggenkamp, Anita Rønne, Iñigo del Guayo,
3rd edn, Oxford University Press 2014. – 1616 p.). Ця праця є результатом роботи
вчених дев’яти європейських університетів, в яких енергетичне право входить в
навчальні плани. Один з провідних авторів цієї праці К. Редгвелл (Redgwell C.)
вважає, що у звичаєвому МП існують матеріальні норми, які є важливими для
енергетичного сектору і можуть бути віднесені до принципів міжнародного
енергетичного права. Серед таких норм виділяють: 1) постійний суверенітет
над природними ресурсами; 2) зобов’язання не заподіювати шкоди території
інших держав; 3) обов’язок попереджувати і співробітничати з іншими
державами щодо ризиків, які можуть виникнути у зв’язку з небезпечною.
Дослідники Гутброт Макс та Сергій Ситніков (Gutbrod Max, Sitnikov Sergei.
Trading) зазначають, що перехід на електрику і теплоенергетику ставить цілий
ряд правових питань про генерацію, трансмісію, дистрибуцію та торгівлю.
Фактори, супутні генерації, включають в себе забруднення водойм, землі,
атмосферного повітря, а також транспорт і розміщення об’єктів впливають
негативно на стан навколишнього середовища – все це вимагає правового
регулювання. Враховуючи тенденції на лібералізацію і приватизацію 90-х
років, конкурентне право зараз має найбільший вплив на енергетичний сектор.
Цьому посприяла хвиля комерціалізації та приватизації, яка обрушилася на весь
енергетичний сектор, що змусило юристів, що спеціалізуються в області
енергетичного права, звернути пильну увагу на проблеми правового
регулювання відносин між суб’єктами енергетичної діяльності. З цих позицій
захист прав споживачів являє собою найбільш важливий компонент у
правовому регулюванні енергетики. Найважливішим напрямком енергетичної
політики з кінця XX в. стають проблеми підвищення енергетичної ефективності
та енергозбереження. У відповідь реакції на наслідки зміни клімату і
необхідності виконання зобов’язань згідно Кіотського протоколу відбулися
перетворення на всіх рівнях. Це, в свою чергу, призвело до розробки схеми з
торгівлі квотами на шкідливі викиди.
Таким чином, європейське енергетичне право регулює найрізноманітніші
види суспільних відносин з приводу енергетичних ресурсів. Для того щоб їх
позначити, звертаються до економічної характеристики енергетичної галузі.
При цьому важливо враховувати різні види джерел енергії, оскільки ті чи інші

аспекти діяльності можуть бути актуальні для одних ресурсів і не представляти
особливої важливості для інших. Приміром, переробка та зберігання мають
важливе значення для нафтового сектора, однак не настільки актуальні в
електроенергетиці. Для ПЕР визначальне значення має права власності на них,
у той час як для енергії сонця, вітру такого питання виникнути просто не може.
Різноманітність підходів до формування енергетичного права свідчать не тільки
про складіність енергетичних відносин, але й їх значну політизацію.
Енергетична політика й енергетична правова політика часто мають різні
вектори розвитку.
Специфіка демократизації буржуазних відносин в XIX ст. торкнулася й
енергетичних відносин. Залучення значних мас населення у видобуток,
транспортування, використання вугілля, як вважає американський дослідник
Тімоті Мітчел (Timothy Mitchel), спричинили «вуглецеву демократія». Цей
термін ввійшов політичне життя в контексті центрального місця вугілля в
розвитку економіки та масової демократії в Західному світі. Таким чином було
закладено пріоритетні основи енергетичної політики та дипломатії у
Великобританії та США.
Ми вважаємо, що С.Джевонс був одним з перших, хто розглядав роль
вугілля в економіці та пов’язував це питання з аналізом положенням робітників
і стану демократизації політики Великобританії. Говорячи про «вуглецеву
демократію» С. Джевонс (Jevons William Stanley, 2012) вказував на ті
обставини, що «вся структура багатства» заснована «на фундаменті невігластва,
убогості і вадах». С. Джевонс вимагає скорочення праці дітей на виробництві,
розвитку системи загальної освіти, здатну боротися з «необачністю і пияцтвом
в середовищі нижчих класів». Замість того щоб витрачати матеріальне
багатство на розкіш, хвастощі і корупцію, країна повинна домагатися
«збільшення ефективності праці наступного покоління». У висновку він
попереджав про те, що «зараз у нас ранок національного процвітання, і ми вже
наближаємося до полудня. Однак нині ледь почали виплачувати моральні та
соціальні борги мільйонам наших співгромадян, які необхідно виплатити до
настання вечора.
Важливий внесок у формування моделі «вуглецевої демократії» зробив
Кейнс (John Maynard Keynes, 1936). М. Кейнс напрацював нові методи опису та
управління внутрішнім оборотом грошей. Кейнс читав книгу С. Джевонса про
проблеми вугіллі, готуючи до публікації власну працю «Загальна теорія». Він
прочитав лекцію про С. Джевонса в Королівській статистичній спілці.
Показовою рисою тієї трансформації економічного мислення, в якій свою роль
зіграв Кейнс, є те, що вичерпання вугільних та нафтових ресурсів більш не
представлялося кризою. Управління запасами ПЕР тепер можна було замінити
запасами валюти.
Як стверджує в своїй праці Б. Айсенглір (Eicliengreen B.) «Порушення
глобального балансу: уроки Бретон-Вуду» за вартістю, і за обсягом нафта стала
найбільш значним товаром світової торгівлі. У 1945 р. у США видобувалося
третина всіє світової нафти, а більше половини іншої третини вироблялося в
Латинській Америці і Карибському басейні.

Д. А. МакКері в книзі «Двигун не камера: як фінансові моделі формують
ринок» (МасКеrгіе D.A.) стверджує, що до кінця війни в США накопичилося
80 % всіх запасів золота світу. У Бреттон-Вуді США погодилися зафіксувати
вартість долара, прив’язавши його до золота, за ціною 35 дол. за унцію. Решта
країн-учасниць погодилися на те, що долар буде єдиною резервною валютою,
конвертованою за фіксованою ставкою в золото, тоді як вартість їхніх власних
валют буде прив’язана до долара, а тому опосередковано і до американської
монополії на золото. Однак оборот доларів незабаром перевищив обсяги
накопиченого США золота. На практиці вартість долара підтримувалася тим,
що інші країни були змушені використовувати американську валюту для
купівлі основних матеріалів, що складали масив торгівлі, і насамперед нафти.
Аналітики Г. Л. Брейлсфорд і Е. Д Мореля стверджують, що дискурс щодо
повоєнної демократії та права точився навколо ролі імперіалізму і боротьби за
транскордонні та транснаціональні матеріальні ресурси.
У 1974 р. енергетичними ресурсами зайнялася «трьохстороння комісія», в
яку входили впливові суспільно-політичні діячі, вчені й підприємці з США,
Японії та Західної Європи. Була підготовлена аналітична доповідь «Енергія –
стратегія для міжнародної взаємодії». Було розглянуто особливості діяльності
ТНК енергетичного профілю, економічні й політичні проблеми розвитку
світової нафтової промисловості в період після подолання наслідків
енергетичної кризи, а також ослаблення ролі ТНК в світовій системі видобутку
нафти. З цього приводу вийшли в світ монографії А. Семпсона «Сім сестер»,
Р. Елліса «ТНК – розвідувальна функція», Р. Ергіна «Стратегія енергетичного, й
економічного відродження» й «Проблеми реформування світової нафтової
промисловості (політичні та економічні аспекти)», Е. Бросарда «Світова
нафтова політика й влада», У. Лєві «Нафтова стратегія й міжнародна політика»,
Т. Густафсона «Енергетична політика СРСР при Брежнєві та Горбачові».
Вищеперераховане, як нам здається, складає науковий дискурс про кризу
енергетичних відносин, сек’юритизацію проектів фінансування галузей ПЕК.
Однак не створює наукової парадигми аналізу ролі в суспільстві енергії та
енергетичного сектору.
Тобто, в ПЕК на перше місце виходять геоекономічні проблеми. Якщо
геополітику як поняття винайшов Рудолф Челлен і це напрямок утвердився як
наука про просторовий вимір політичних інтересів, то творцем геоекономіки в
тому ж сенсі вважають Едуарда Лутвака. Він оголосив у 1990-му р., що після
«холодної війни» в контексті загального страху перед ядерною зброєю і при
особливих відносинах, що зберігаються, між країнами Заходу, поведінку
провідних держав визначатиме головним чином «геоекономіка» як втілення
«логіки конфлікту в граматиці торгівлі». Актори простору змагаються між
собою за ресурси, прагнучи підсилити свої географічні позиції за рахунок
інших.
Так виникає сучасна парадигма енергетичної безпеки. Нині діє
30 міжнародно-правових актів, що регулюють пробеми енергетичної безпеки.
Однак вони не містять нормативного закріплення терміну «енергетична
безпека». Т. А. Василевич виділяє наступні підходи до визначення:

а) енергетична безпека – стан захищеності суб’єктів МП від внутрішніх і
зовнішніх загроз в енергетичній сфері, спрямований на забезпечення
ефективного, надійного, екологічно безпечного енергопостачання з метою
сталого розвитку міжнародної спільноти; б) міжнародна енергетична безпека –
стан захищеності міжнародного співтовариства від енергетичних криз, що
дозволяє на основі врахування інтересів країн-споживачів, країн-виробників
енергетичних ресурсів, а також транзитних країн не допустити, своєчасно
усунути, мінімізувати внутрішні та зовнішні загрози самостійного, сталого
існуванню та розвитку держав; в) забезпечення міжнародної енергетичної
безпеки – система заходів по створенню єдиного енергетичного простору на
основі врахування інтересів країн-споживачів, країн-виробників енергетичних
ресурсів, а також транзитних країн.
Усі дослідники відмічають комплексний характер регулювання відносин
у сфері забезпечення міжнародної енергетичної безпеки. Проте наукова
рефлексія сучасного масиву нормативного матеріалу містить різні підходи до
міжнародно-правової класифікації основних принципів співробітництва у сфері
забезпечення міжнародної енергетичної безпеки. Серед них виділяють:
1) загальні принципи, які випливають з принципів МП і є їх конкретизацією:
принцип суверенітету держав над своїми природними багатствами і ресурсами;
принцип співробітництва держав у сфері забезпечення міжнародної
енергетичної безпеки; 2) принципи міжнародної торгівлі ПЕР: принцип
найбільшого сприяння; принцип взаємності; принцип енергетичної
недискримінації; принцип свободи транзиту енергетичних ресурсів;
3) спеціальні (галузеві) принципи у сфері забезпечення міжнародної
енергетичної безпеки: принцип підвищення енергоефективності та
енергозбереження; принцип раціонального використання енергетичних
ресурсів; принцип запобігання забрудненню навколишнього середовища;
принцип відкритих, прозорих, стабільних і ефективних енергетичних ринків;
принцип нанесення шкоди паливно-енергетичного комплексу інших держав.
На наш погляд, енергетичну безпеку слід розглядати у двох напрямах:
1. з точки зору доктринального тлумачення. 2. з позиції про те, що енергетична
безпека, є структурним елементом національної безпеки держави.
3. з розуміння того факту, що енергетична безпека вийшла за рамки
національних трактувань, поширилося на дії цілої групи зацікавлених держав і
стала глобальною. Розробки поняття на рівні глобального співробітництва,
дозволить доповнити енергетичний компонент системи національної безпеки
міжнародним та світовим механізмом обговорення на глобальному рівні
співпраці на транснаціональному рівні.
Поняття «транснаціональнe право» вперше вжив у 1931 р. швейцарський
професор Макс Гудтцвіллер. Проте юридичне оформлення його дав у 1956 р.
американський юрист Філіп Джессап у книзі «Транснаціональне право».
Тому саме Джессапа вважають «першовідкривачем транснаціонального
характеру lex mercatoria». Проте сам Ф. Джессап не звужував транснаціональне
право до рамок приватного права. Його ідея, скоріше, полягала в тому, щоб
повністю замінити міжнародне право транснаціональним. Оскільки

МП регулює відносини лише між державами, а транснаціональне мало б
регулювати дії й події, які перетинають національні кордони, однаково
включаючи публічне й приватне міжнародне право, а також іще й інші правила,
які не повністю підпадають під такі типові категорії. За Ф. Джессапом,
транснаціональне право – це право, яке регулює будь-які відносини приватних
чи інституційованих осіб, тобто індивідів, спільнот, корпоративних й інших
об’єднань, міжнародних організацій, держав тощо, головна умова – щоб ці
відносини перетинали кордони однієї держави. Тобто транснаціональне право
має дві визначальні ознаки: перша – це транскордонність; друга – суб’єктний
склад, відповідно до якого охоплюються відносини не лише держав, але й будьяких осіб, які діють крізь кордони.
Інша позиція у ставленні до lex mercatoria напрацьоване у вченні
конфліктуалістів (противників інтернаціоналістів). Прихильники цього
концепту стверджують, що будь-які транскордонні комерційні відносини
регулюються не автономним правопорядком lex mercatoria, а нормами
національного права, до якого відсилають колізійні прив’язки міжнародного
приватного права, а якщо й існують певні норми lex mercatoria, то це лише
звичаї міжнародної торгівлі, які доповнюють національне право там, де є
прогалини в регулюванні.
Позиція конфліктуалістів досі формує право позитивне. Й законодавство
абсолютної більшості країн світу не визнає lex mercatoria окремим
правопорядком, а лише нормами, які можуть доповнювати регулювання
договірних відносин сторін там, де залишилися прогалини.
Проте ряд європейських вчених (професор Утрехтського університету.
Буле-Вулкі, німецькі професори К. П. Берґер і У. Дробніг) пропонують
передбачити в законодавстві ЄС застосування lex mercatoria. Проте ця
пропозиція й не ввійшла у Регламент ЄС про право, яке застосовується до
договірних зобов’язань №593/2008. Регламент (Рим І), хоча і враховує
можливість застосування lex mercatoria, проте не визнає його окремим
правопорядком. Це можна зрозуміти із системного тлумачення цього
Регламенту. У п. 13 Преамбули зазначено, що Регламент не забороняє сторонам
включати в договір шляхом посилання недержавне право або міжнародну
конвенцію. У ч. 1 статті 12 Регламенту перелічено ознаки, які повинне мати
право, щоб його можна було застосовувати до договору: «Право,
яке застосовується в угоді, у силу Регламенту, має регулювати, зокрема:
а) тлумачення; b) виконання; c) у рамках повноважень, якими наділений суд
його процесуальним правом, наслідки повного чи часткового порушення
договору, включаючи встановлення збитків у тій мірі, у якій воно врегульоване
нормами права; d) різноманітні шляхи погашення зобов’язань, а також приписи
й заборони дій; e) наслідки нікчемності договору. Здавалося б, lex mercatoria,
а точніше, – його різновид в формі Принципів УНІДРУА, відповідають цим
вимогам, а тому цілком могли б бути визначеними як застосовне до договору
право. Проте ч. 2 ст. 12 встановлює, що відносно способу виконання й кроків,
які мають бути вжиті у випадку неналежного виконання, має застосовуватися
право країни, у якій відбувається виконання. Із цілісного тлумачення статті

12 Регламенту випливає, що під правом, яке застосовується до договорів,
мається на увазі тільки право національне.
З-поміж усіх світових нормативно-правових актів найчіткіше відсилання
до lex mercatoria було зроблене лише в Міжамериканській Конвенції про право,
яке застосовується до міжнародних договорів (1994). Стаття 10 цієї Конвенції
додатково до національного права зобов’язує суди вирішувати справи на основі
lex mercatoria, щоб «забезпечити вимоги правосуддя й чесності в конкретній
справі». Щоправда, ця конвенція чинна лише для Мексики й Венесуели.
Нині парадигму lex mercatoria створює підхід як до комбінованої системи,
яка поєднує норми транснаціонального й національного права. Прихильники
цього підходу стверджують, що норми національного права, які покликані
регулювати транскордонні комерційні відносини й норми lex mercatoria є одне
ціле, але під іншим кутом зору. З точністю до навпаки вони вважають, що не
lex mercatoria є факультативним джерелом національного права, а національне
право є одним із джерел lex mercatoria. Найкраще цю позицію представив
американський дослідник Ральф Майклс. У своїй статті під назвою «Справжнє
lex mercatoria: право поза державою» він пропонує вважати хибним
дихотомічний поділ на позадержавне й державне право. Якщо навіть
позанаціональне право купців гіпотетично могло б існувати, то те справжнє lex
mercatoria, яке ми спостерігаємо зараз, не є таким позанаціональним правом.
Радше створюється глобальне комерційне право, яке вільно поєднає елементи
національного й ненаціонального права. Прихильники такого бачення
вважають, що lex mercatoria є «гібридною системою, джерела якої містяться і в
національному, і в міжнародному праві. Спробуємо схематично зобразити таку
систему.
Автор цього дослідження вважає, що lex mercatoria було реанімовано з
появою lex petrolea в ході ряду арбітражних процесів з приводу користування
родовищами ПЕР іноземців на території арабських країн багатих ресурсами в
ході їх боротьби за сою незалежність.
Практика арбітражів включала в себе ряд етапів: (1) арбітражні рішення,
починаючи з інтерпретації концесійних угод першого покоління (формулу АбуДабі 1951 р., визнану пізніше всіма країнами ОПЕК, компенсації 1953 р. Катару
1953 р. і Aramco); (2) арбітражні рішення «періоду протистояння» (справа
Sapphire проти Іран в 1963 р., три компенсації Лівії, ВР 1973 р., Texaco 1977 р. і
Liamco 1977 р.); спори пов’язані з сучасними нафтових угод
транснаціонального характеру і комерційних та інвестиційних арбітражів за
угодами нового типу.
Тому ряд аналітики вважають, що цей термін було напрацьовано в
юридичній практиці врегулювання спорів у ході націоналізації нафтових
концесій на Близькому Сході в 1970-х рр. Зокрема учасниками відомої справи
Aminoil. Термін lex petrolia в ході арбітражу було вжито як джерело
прецедентів вже вирішених позовів ПЕК.
Важливим моментом у ході арбітражу залишаються відповідь на питання
про те, що таке природні ресурси і які види природних ресурсів підпадають під
міжнародно-правове регулювання. Представляється неоднозначною відповідь

на питання, чи включаються енергетичні ресурси у своїй сукупності в природні
ресурси або виходять за їх рамки. Визначеність у цьому питанні має важливе
юридичне значення. Відповідь дає можливість зокрема, встановити, якою
мірою суспільні відносини з приводу енергетичних ресурсів охоплюються
нормами природоресурсного права, а також наскільки застосовні до
енергетичних ресурсів загальні принципи правового регулювання використання
природних ресурсів.
У науковому дискурсі склалася думка, що поняття природних ресурсів
повинно відповідати кільком критеріям: (1) це частина природи, а не щось,
створене людиною; (2) не будь-який компонент природи є природним
ресурсом, а лише той, в якому існує потреба в суспільстві; (3) ці критерії треба
застосовувати гнучко (А. Н. Вилегжанін. М., 2007,). З природничонаукової
точки зору природні ресурси – це компоненти природи, які використовуються
людиною.
Головні види природних ресурсів можна класифікувати: на основі їх
ґенези – мінеральні ресурси, біологічні ресурси (рослинний і тваринний світ),
земельні, кліматичні, водні ресурси; за способом їх використання –
в матеріальному виробництві, в невиробничій сфері; по вичерпності – вичерпні,
в т.ч. поновлювані і практично невичерпні. Що стосується МП, то, незважаючи
на активну розробку принципу суверенітету над природними ресурсами в ООН
і широкого вживання терміна «природні ресурси» в численних джерелах МП та
національного права, що регулюють захист окремих об’єктів природи,
загального міжнародно-правового визначення «природних ресурсів» в науці і
на практиці до цього часу не розроблено (Schrijver N. Sovereignty over natural
resources. Cambridge, 1997). У п. g ст. ХХ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
(ГАТТ) використовується термін «вичерпні природні ресурси», який на перший
погляд стосуються лише мінеральних ресурсів, однак на практиці це вираз
тлумачиться досить широко і покриває також поновлювані ресурси, такі як
тварини, рослини і рибу.
У ряді міжнародних договорів міститься власне визначення окремих
видів ресурсів. Наприклад, в ст. 2 Женевської конвенції про континентальний
шельф 1958 р. міститься визначення, відтворене в п. 4 ст.77 Конвенції ООН з
морського права 1982 р. про те, що природні ресурси включають мінеральні та
інші неживі ресурси морського дна і його надр, а також живі організми, які
перебуваючи в постійному фізичному контакті з морським дном або його
надрами. В Африканській конвенції про захист природи і природних ресурсів
1968 р. термін «природні ресурси» означає поновлювані ресурси, тобто ґрунт,
вода, флора і фауна. У той же час Конвенція про біологічне різноманіття 1992 р.
в ст. 2 використовує термін «біологічні ресурси», які включають генетичні
ресурси, організми або їх частини, популяції або будь-які інші біотичні
компоненти екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або
цінність для людства.
На думку голландського юриста Н.Шрійвера (Schrijver N.) найбільш
детальний підхід до класифікації природних ресурсів проявив аргентинський
юрист Кано в своїй доповіді, представленій в ФАО, в якому він веде мову про

повний комплекс природних ресурсів як про інтегровану цілісності і як про
конститутивний елементі людської середовища, визначаючи природні ресурси
як фізичні природні блага, які протистоять тим, що зроблені людиною
(які іменуються культурними ресурсами.
Виділення категорії природних ресурсів дозволяє при дослідженні
теоретичних питань надрокористування зробити висновок про наявність такої
відокремленої сукупності норм, як природоресурсне право, яке представляє
собою систему юридичних норм, що регулюють суспільні відносини щодо
використання
природних
ресурсів
для
задоволення
потреб
природокористувачів. При цьому природоресурсне право розглядається поряд з
природоохоронним правом як частина більш масштабною системи –
екологічного права (Кокин В. Н. Недропользование: теоретико-правовой
анализ. Москва : Нестор Академик Паблишерс, 2005. С. 42).
Вищезгаданий А. Бредбрук (Bradbrook A., 1996), відповідаючи на
питання, що ж являють собою енергетичні ресурси, дає шляхом прямого
перерахування первинних і вторинних джерел енергії, причому як вичерпних,
так і невичерпних. У цей список включаються нафту, природний газ, вугілля,
уран, сонячна енергія, енергія вітру, хвиль, припливів і відливів,
гідроенергетика, біомаса, водневе паливо, геотермальна енергія і
електроенергія. Цікаво відзначити, що автор включає в число енергетичних
ресурсів енергозбереження. Подібний підхід не позбавлений логіки, оскільки
зекономлена енергія є та ж сама енергія, з тією лише особливістю, що отримана
вона не в результаті згоряння вугілля або дії вітру, а в результаті застосування
заходів щодо зменшення рівня енергоспоживання.
Деякі енергоресурси або джерела енергії з’являються в результаті
діяльності людини (хоча при цьому можливим моментом є їх поява і в
природному середовищі) – до таких можна віднести електричну та парову
енергію. Енергозбереження, якщо розглядати його як енергоресурс, є похідною
виключно техногенних факторів і діяльності людини. Крім того, такі природні
ресурси як нафта, газ і вугілля, що залягають у надрах, за своєю правовою
характеристикою відрізняються від витягнутих нафти, газу і вугілля.
У першому випадку вони являють собою природні ресурси in situ, правовий
статус яких регулюється законодавством про надра, а в другому випадку –
товар, щодо якого законодавство про надра не застосовується, зате може
застосовуватися цивільне, митне, транспортне та інше законодавство, що
регулює питання переходу права власності на них і їх переміщення як товару.
Видається, що в обох випадках, будучи і природними ресурсами in situ, і
товаром, нафта, газ і вугілля не перестають бути джерелами енергії, тобто
енергетичними ресурсами. Іншими словами, правовий статус енергетичних
ресурсів поширюється на них і в той момент, коли вони знаходяться в надрах
природними ресурсами, і коли вони, будучи здобутими з надр, виступають як
товар.
Визначення, що характеризують ті чи інші види джерел енергії та
природних ресурсів, містяться в цілому ряді міжнародних договорів, учасником
яких або стороною, що підписала, є Україна, зокрема в Договорі до

Енергетичної хартії (далі – ДЕХ), Конвенції Організації Об’єднаних Націй з
морського права 1982 р. (далі – Конвенція ООН з морського права), угодах про
співробітництво в розвитку паливно-енергетичних комплексів (далі – ПЕК), про
спільну розробку паливно-енергетичного балансу (далі – ПЕБ) та ін. У ДЕХ,
зокрема, включено окрему статтю з трактуванням поняття «енергетичні
ресурси» (стаття 18 «Суверенітет над енергетичними ресурсами»). Мова в ній
йде виключно про енергетичні ресурси, що містяться в надрах. Тобто прийняте
в ДЕХ поняття енергетичних ресурсів обмежує їх виключно природними
ресурсами in situ. Це підтверджується, зокрема, положеннями пункту 3
зазначеної статті, в якому закріплюється право кожної держави вирішувати, які
географічні райони в межах його території будуть виділені для розвідки і
розробки його енергетичних ресурсів. У ДЕХ міститься також інший термін,
що відноситься до джерел енергії – «енергетичні матеріали та продукти» (далі –
ЕМП), який означає позиції, включені в додаток до ДЕХ і взяті на основі
Гармонізованої системи Ради митного співробітництва і Комбінованої
номенклатури Європейських співтовариств. ЕМП являють собою видобуті з
надр енергоносії, нафтопродукти, електроенергію, паливну деревину і деревне
вугілля. Вони з правової точки зору кваліфікуються як товари. Слід відзначити,
що Гармонізована система Ради митного співробітництва (нині – Всесвітня
митна організація) і Комбінована номенклатура Європейських співтовариств є
документами, що використовуються для цілей, насамперед митного
оформлення товарів при перетинанні ними митного кордону. Поняття «ЕМП»
служить основою для визначення іншого терміну. А саме «господарська
діяльності в енергетичному секторі», який означає господарську діяльність, що
відноситься до розвідки, видобутку, переробки, виробництва, зберігання,
транспортування по суші, передачі, розподілу, торгівлі, збуту або продажу
енергетичних матеріалів і продуктів або що відноситься до подачі тепла
багатьом споживачам. Крім того, Заключний акт Конференції з Європейської
енергетичної хартії містить приклади видів діяльності, які можуть бути
кваліфіковані як Господарська Діяльність у енергетичному секторі. При чому
ця діяльність і суспільні відносини, що складаються в процесі її реалізації, а
також адміністративний вплив публічних органів на дану діяльність, слугує
основою для: (1) визначення предмета регулювання норм енергетичного права
як такого; (2) певної неоднозначності в розумінні терміну «ЕМП». Останнє
підтверджується тим фактом, що, у статті 18 ДЕХ мова йде про розташовані в
надрах енергетичні ресурси, а в статті 1 (4) поняття «ЕМП» вже включає нафту,
природний газ, вугілля, руди і концентрати. У той же час при визначенні
господарської діяльності йдеться про «розвідку і видобуток ЕМП». Хоча з
урахуванням проведеного в ДЕХ поділу термінів логічніше було б говорити про
розвідку і видобуток енергетичних ресурсів.
Конвенція ООН з морського права, встановлюючи статус архіпелажних
вод та виключної економічної зони, оперує такими поняттями, як «ресурси
надр», «природні ресурси в надрах морського дна». Крім того, у статті 56, яка
регулює права, юрисдикцію і обов’язки прибережної держави у виключній
економічній зоні, міститься вказівка на суверенне право такої держави на

«виробництво енергії шляхом використання води, течій і вітру». У положеннях
Конвенції, присвячених континентальному шельфу, йдеться про здійснення
суверенних прав прибережної держави в цілях розвідки і розробки природних
ресурсів. При цьому уточнюється, що згадані в цій частині
(частина VI Конвенції ООН з морського права – «Континентальний шельф»)
природні ресурси включають мінеральні та інші неживі ресурси морського дна і
його надр. Стаття 133 Конвенції, що відкриває частину XI, регулюючу
правовий режим міжнародного району морського дна, містить специфічне
визначення ресурсів, що застосовується для цілей даної частини Конвенції.
«Ресурси» означають всі тверді, рідкі або газоподібні мінеральні ресурси,
включаючи поліметалічні конкреції, in situ в районі на морському дні або в його
надрах. При цьому ресурси, коли вони видобуті з району, розглядаються як
«корисні копалини». Якщо застосувати наведені вище положення Конвенції
ООН з морського права до викопних видів палива (насамперед, нафти і
природному газу), то очевидно, що дані енергоносії будуть мати правовий
статус «ресурсів» або «ресурсів надр» до моменту їх видобутку та вилучення на
поверхню і статус «корисних копалин» – після. Крім того, вода, течії і вітер
згадуються в якості джерела енергії, проте ресурсами не називаються. Подібне
розділення видається цілком обґрунтованим з урахуванням специфіки
Конвенції, регулюючої, насамперед, статус морських територій і підводних
просторів і повноваження держав щодо даних просторів. Проте видається не
зовсім правильним давати даними термінам Конвенції ООН з морського права
розширювальне тлумачення, тобто переносити їх зміст на об’єкти і явища, що
знаходяться за рамками її регулювання.
У теоретичній обіг поняття «енергія» ввів Аристотель. Давньогрецький
філософ вважав, що життя є діяльність (energeia). Діяльність, активність є
життям. Аристотель продовжує Платонові політичні ідеї. Політика там
включає: право, закон, розумну діяльність людини, чесноти. Таким чином було
започатковано сучасний науковий енергетичний дискурс та енергетизм, де
переплітаються проблеми права, політики, техніки. А початковою субстанцією
виступає енергія. Нобелівський лауреат Оствальд проголосив уже на поч. XX ст.,
що матерія є не що інше, як група різних видів енергії, просторово і в певному
порядку пов’язаних між собою. Таким чином, сучасний енергетизм долає
протилежність матерії і духу зведенням їх до третьої основи – до енергії.
Відомий спеціаліст В. В. Бушуєв (В. В. Бушуев, 2003) зазначає, що
початкове поняття «енергія» трансформувалося і означає лише енергію
першого роду. Тобто результат прикладеної сили (потенції) до результату
(ентелехії), тобто кінетичного виду енергії. А поняття «синергія» почало
визначати інший вид – взаємодію тіл (частин) системи, яка визначає не
зовнішні, а внутрішні потенційні сили для нового прояву, дії системи. Тобто
можна говорити про «енергодинаміку», енергоперетворення, енергосистеми з
урахуванням двох видів дії – кінетичного руху та енергетичної взаємодії.
До юридичної рефлексії поняття «енергія» зверталися ряд вчених.
Зокрема Р. Саватьє (Р. Саватье, 1972) наголошував на тому, що юридично
енергія може бути виражена тільки у формі зобов’язання. Це річ, визначена

завжди родовими ознаками, яка виражається тільки в результатах її
використання, і продається відповідно до одиниці виміру. Представляючи
собою важливий аспект зобов’язання, вона ніколи не може бути об’єктом права
власності. Р. Саватьє визнає протиріччя, закладене в дуалістичному підході до
визначення енергії: з одного боку, енергія може бути виражена тільки у формі
зобов’язання, з іншого боку, це річ не може бути об’єктом права власності.
Як вихід із цього становища С. М. Корнєєв (С. М. Корнеев,1995)
запропонував розглядати електричну енергію як цінність, економічне благо.
Таким чином, енергія не є: майном (речовина), правом, обов’язком, звичайним
предметом матеріального світу, тілесною річчю. Вона являє собою властивість
матерії, причому матерії, якій надано певний стан (напруга струму, температура
води тощо). Ця властивість виявляється в здатності виробляти корисну роботу,
створювати необхідні умови для трудової діяльності і відпочинку людей
(освітлення, вентиляція, опалення і т. п.) (С. Корнеев). Але енергія не є
звичайним товаром, фізичні особливості електроенергії роблять цей товар суто
специфічним, що відбивається в правах і обов’язках сторін, змісті зобов’язання
енергопостачання, особливості договору.
О. Олійник (О. Олийник, 2000) вважає, що унікальність енергії
визначається її властивістю як товару так і матерії, яка не охоплюється
структурою об’єктів цивільних правовідносин. А тому в дискурсі існує думка
про те, що до енергії можна застосовувати окремі норми, що регулюють
правовідносини з приводу речей, тільки за аналогією.
В. В. Вітрянський (В. В. Витрянський, 1999) зазначає, що саме
особливості об’єкта зумовлюють необхідність спеціальних правил, що
регулюють правовідносини, пов’язані з постачанням енергією через приєднану
мережу.
М. М. Агарков, С. М. Корнєєв стверджують, що енергія – не право і не
річ. Це самостійний об’єкт правового регулювання. А оскільки значимість
енергії, у тому числі і електричної енергії, – у забезпеченні всіх сторін
життєдіяльності сучасного суспільства досить значна, то існує «правове
завдання» у створенні самостійного, комплексного правового регулювання всієї
сукупності відносин, пов’язаних з виробництвом, купівлею-продажем,
передачею (транспортуванням) і споживанням енергії.
Складність відносин у галузі генерації та споживання енергії стимулює
розвиток «м’якого права». Українська вчена-правознавець В. Г. Буткевич
вважає, що «м’яке право» виконує надзвичайно важливу допоміжну роль у
становленні або визначенні opinio juris – правової думки – звичаєвих та
підготовці і розробці договірних міжнародно-правових норм (с. 182). Вони
мають юридичну силу, є правовими, незважаючи на свій рекомендаційний,
необов’язковий характер.
У висновках зазначемо, що: 1. Нині у теоретичному дискурсі
міжнародного права констатується, що міжнародне енергетичне право
знаходиться на етапі формування. Енергетичне право почало формуватися з
норм, що складаються в процесі господарської, інвестиційної та регулятивної
діяльності мінерально-сировинного комплексу. 2. Одним з його витоків є

норми, що виникли в процесі вирішення спорів в транскордонних та
транснаціональних відносин в нафтогазовій сфері. Які, в свою чергу,
розвивалися спочатку в рамках спеціалізованих підгалузей гірничого
законодавства, в яку включають видобуток радіоактивних корисних копалин.
3. Тобто енергетичне право складається як система принципів і норм, що
регулюють відносини між його суб’єктами в енергетичній галузі. Предметом
регулювання міжнародного енергетичного права виступають міжнародні
відносини в сфері енергетики, а його об’єктами – сфера енергетики та політики;
4. Поняття в міжнародному енергетичному праві формулюються за принципом
Per analogia. Що означає, що принципи і норми цієї галузі регулюють
міждержавні та транснаціональні відносини в сфері енергетики, а саме
відносини, що складаються в процесі господарської, інвестиційної та
регулятивної діяльності. 5. У західних правових школах поняття та положення
міжнародного енергетичного права інтерпретують в парадигмі А. Бредбрука
(BradbrookAdrian). В основоположній статті про викладання академічної
дисципліни «енергетичне право». А. Бредбруком «спеціалізований» стан
міжнародного енергетичного права розглядає в контексті історичного балансу
попиту на ПЕР на світових ринках та відносин власності. Енергетичне право
визначається через поняття «енергетичні ресурси» і характеризується як
розподіл прав і обов’язків, що відносяться до розробки і використання
будь-яких енергетичних ресурсів, між приватними особами, між приватними
особами і урядом, між урядами і між державами. Очевидно, що сам
теоретичний підхід до визначення сукупності норм як розподілу прав і
обов’язків, що відносяться до чого-небудь, не є характерним вітчизняній
правовій доктрині, проте згадка енергетичних ресурсів в якості ключового
елемента є, безумовно, важливим. 6. В якості відправної точки у визначенні
предмета енергетичного права в європейських правових школах
використовується термін «господарська діяльність в енергетичному секторі»,
що міститься в ДЕХ. Вже саме перерахування видів діяльності в енергетиці
свідчить про те, наскільки різна їх природа. Більше того, навряд чи можна
визнати однорідними відносини між приватними особами та громадськими
інститутами, що представляють собою відносини влади і підпорядкування, і
відносини між споконвічно рівноправними учасниками цивільного обороту.
Часом видається проблематичним чітко виділити сукупність суспільних
відносин, а як наслідок – сукупність правових норм, що безпосередньо
відносяться до енергетики і не зачіпають інші сфери економіки. 7. У даний час
відсутні універсальні договори, що регулюють відносини в галузі
енергетичного права та надрокористування. Існування Договору до
Енергетичної Хартії не свідчить про наявність універсального механізму, що
регулює відносини надрокористування. У силу того, що учасниками ДЕХ є
споживачі вуглеводнів, а переважна більшість держав-виробників енергоносіїв
або не підписали, або не ратифікували Договір до Енергетичної Хартії, ДЕХ не
є універсальним договором за механізмом правового впливу. 8. Ряд дослідників
розглядають національне енергетичне право як окрему галузь законодавства.
Зазначається, що енергетичне законодавство необхідно розглядати в якості

інтегрованої комплексної галузі законодавства, де предмет регулювання
різнорідний і включає в себе елементи інших галузей, не кажучи вже про
юридичні режими, методи і механізми правового регулювання. Можна
погодитися з тим, що енергетичне право включає елементи різних галузей
права і різнорідні механізми правового регулювання. Проте, необхідно
встановити при цьому, що являє собою «інтегрована комплексна галузь
законодавства» і які її особливості. Також не зовсім очевидно, яким чином
можна відносити до однієї галузі права або законодавства правові приписи з
«різнорідним предметом регулювання». Більш того, відносини в галузі
енергетики регулюються нормами не тільки національного законодавства, а й
міжнародно-правовими актами. Таким чином, енергетичне право, взяте у своїй
сукупності, носить полісистемний характер, оскільки національне і МП суть
різні системи права. Тобто не представляється обґрунтованою характеристика
енергетичного права як окремої галузі права. 9. У енергетичне право як
комплекс правових норм входять інститути і норми таких галузей права, як
адміністративне, цивільне, екологічне та податкове, а також окремі приписи
конституційного та кримінального права. Крім того, до складу енергетичного
права включаються приписи міжнародно-правових актів, тобто норми окремої
системи права – МП. Таким чином, енергетичне право можна визначити як
комплекс правових норм, що регулюють суспільні відносини, що складаються в
процесі господарської, інвестиційної та регулятивної діяльності суб’єктів
приватного та публічного права, пов’язаної з розвідкою, видобутком,
виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, розподілом,
торгівлею і споживанням енергетичних ресурсів. 10. Становлення правового
регулювання надрокористуванням та ПЕК пройло ряд етапів: (1). 1857–1917 рр.,
коли було започатковано процес становлення правових основ системи
надрокористування та енергетики. (2). 1917–1950 рр., коли було створено
«картельний союз» в протиборстві двох підходів правового регулювання у
сфері надрокористування – підхід країн, що захищали інтереси експортерів
капіталу і країн, що захищали суверенні права щодо надр. Дане протиборство
було завершено формуванням Міжнародного нафтового картелю в складі сімох
провідних нафтових компаній. Картельна угода забезпечила контроль світової
системи надр, транспортування, переробку і споживання ПЕР на протязі
п’ятдесяти років. (3). У 1950–1990 рр. спостерігався процес появи нових
держав, що утворилися внаслідок розпаду колоніальної системи, і впливу
СРСР. У цей період відбулася серйозна еволюція в галузі володіння та
користування надрами з і визнанням в юридичній практиці існування
недержавного права Lex Mercatoria та її енергетичного деревата Lex petroleа як
набір компромісів, які застосовуються в договорах та арбітражах, таким самим
колізійним шляхом, яким обираються національні правові системи.
(4). Специфіка періоду 1990 рр.– дотепер обумовлена розпадом СРСР і
розвитком наступних процесів: інтернаціоналізація господарської діяльності
країн; глобалізація міжнародних економічних відносин; лібералізація політики
в галузі надрокористування; посилення позицій ТНК в ПЕК; гармонізація та
уніфікація законодавства у сфері надрокористування та енергетики;

розширення практики використання Lex Mercatoria та Lex petroleа, спроба ряду
розвинених країн закріпити в нових міжнародних договорах підходи періоду
«картельного
союзу»;
внесення
в
глобальну
матерію
відносин
надрокористування концепту «Democratia Carboneum для переділу впливу на
користь нового «картельного союзу». 11. Lex petroleа як складова сучасного
енергетичного права була напрацьована в юридичній практиці врегулювання
спорів в ході націоналізації нафтових концесій на Близькому Сході в 1970-х рр.
Термін «Lex petroleа» в ході арбітражу було вжито як джерело прецедентів вже
вирішених позовів щодо спірних питань світового паливно-енергетичного
комплексу юристом Ахмед Садек аль-Кошері (Ahmed Sadek El-Kosheri). Ідея
lex petrolea виникла у Ель-Кошері на основі концепту lex мercatoria. Модель lex
mercatoria складає головне ядро lex petrolea. Автономістичне вчення lex
mercatoria та lex petrolea нерозривно поєднані з поняттям «транснаціонального
права». 12. Розширенню практики використання Lex petroleа в якості нової
системи енергетичного права сприяють ряд обставин: (1) стан світової
економіки; (2) перспективи правової теорії; (3) злиття «жорсткого» права і
«м’якого» закону в порядку, в якому закони створюються і застосовуються;
(4) вимоги інтерпретації складних контрактів, які розвивалися в «реляційних»
угодах і практиці вирішення конфліктів між принципами міжнародного права
та нормами національного законодавства з різними конвенціями, правилами,
принципами і додатками. 13. Lex petroleа та більш загальний Lex Mercatoria
були введені в правову матерію для подолання наукових криз в ряді галузей:
(I) криза парадигми міжнародної економіки; (II) криза парадигми традиційного
договірного права; (III) криза парадигми традиційного міжнародного
приватного права; (IV) криза позитивістської парадигми правової держави;
(V) криза ідеальної соціальної моделі регулювання ресурсних відносин
«взаємності». 14. Транснаціональне право розуміється як право, яке діє через
кордони держав і не має відношення ні до національного права, ні до
міжнародного, а підкреслює між ними межу. Тобто це третя, окрема система
права, яка існує поряд із міжнародним публічним правом і національними
системами права і сприяє розвитку глобального (світового) права.
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THE REFLECTION OF SCIENTIFIC DISCOURSE ABOUT THE PLACE OF
TRANS-REGIONAL ENERGY LAW IN THE TRIAD «IUS NATURALE –
LEX MERCATORIA – LEX PETROLE» AND THE STSTEM OF
INTERNATIONAL RELATIONS
The article considers: the theoretical reflection of the genesis of hierotopy of
management of international relations on the law; the process of conceptualization of
legal regulation in international relations; the process of the conceptualization of
legal regulation of energy relations in the legal systems of law and international law;
the genesis «dеmocratia cаrboneum» in the legal triangle «ius naturale» –
«lex mercatoria» – «lex petrole»; the hypothesis «dеmocratia cаrboneum»;
the genesis of the liberalization of energy relations in the triad: «lex рetrolea» –
«lex мercatoria» – «lex hermetica»; the scientific reflection of the triad of concepts
«energy resources» – «natural resources» – «energy»; the conceptualization in the
subject and method of energy law concepts of «energy resources» and «natural
resources»; the genesis of the concept «energy»; the process of conceptualization
«ius naturale» as the «diplomacy of reciprocity» versus energy security; security
dimension of sociology of law; theoretical legal developments in the field of energy
security; «soft» right in the management of energy security. The theoretical reflection
of the origins of power relations in the paradigm of Ukrainian foreign affairs
minister V. Butkevitch (2002) is analyzed, who conceptualizes in his study the basic
theory of international law (hereinafter – IL): 1) the idea of the primary origin of IL
(from intergeneric) from the ideas formulated by academician of NAS of Ukraine
V. E Grabar simultaneously with the Swiss H. Bóhl; 2) the exaggeration of the role of
the state was not always dominated in the science of IL; 3) moreover, the concept
didn’t have followers at all for the long time; 4) starting from the German scientist
H. Wolff, whose static views on the law (in particular on the IL) then were picked by

I. G. Fichte and in XIX–XX centuries were preferred in jurisprudence;
5) the researchers became the supporters of etatistic views; 6) nowadays this
approach is fraught with the danger of ignoring man as the ultimate goal of the
operation of any law.
Key words: trans-regional law; «Ius naturale»; «Lex mercatoria»;
«Lex petrole»
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО
СПОРТИВНОГО ПРАВА
У статті автор зробив аналіз сучасного стану міжнародного
спортивного права та обґрунтував необхідність виділення його як галузі
міжнародного права. Була показана специфіка цієї галузі права, яка,
насамперед, полягає у її комплексності. Комплексність галузі відноситься як до
предмету цієї галузі права, так і до її методів. Предмет міжнародного
спортивного права охоплює широкий спектр різноманітних суспільних відносин
це можуть бути цивільні відносини, трудові відносин, адміністративні
відносини тощо. Ключовим при цьому є їх однорідна природа, яка охоплена
спортивною діяльністю. У статті також підкреслюється специфіка
спортивних суспільних відносин, яка полягає у публічно-приватному дуалізмі.
Другим важливим аспектом формування галузі права є методи. Автором
було доведено існування не тільки загально-міжнародних методів регулювання
суспільних відносин, а й також спеціальних методів, які притаманні
міжнародному спортивному праву, як такому. При цьому специфіка методів
полягає у її імперативно-диспозитивному характері.
Ключові слова: міжнародне спортивне право, предмет та методи
міжнародного спортивного права, спортивне право, спорт, міжнародний
спортивний рух, комплексна галузь права.
Постановка проблеми. Питання про виділення міжнародного
спортивного права як галузі міжнародного права є досить актуальним на нині в
світлі сучасних суспільних відносин, що формуються на базі міжнародного
спортивного руху. Формування галузей міжнародного права є об’єктивним
процесом, що є визнаним багатогранним характером відносин між суб’єктами
міжнародного права [1, с. 207]. Сфера спорту як одна із ключових спеціальних
загальновизнаних сфер людської діяльності також потребує правового
осмислення та належного регулювання, як на міжнародному, так і
національному рівнях.
Аналіз остатніх досліджень і публікацій. Проблемами визначення
міжнародного спортивного права як галузі міжнародного права займалися такі

науковці як С. В. Алексєєв, Г. Ю. Бордюгова, О. О. Шевченко, Л. І. Захарова,
Є. В. Погосян, М. Я. Белоф, Нафцигер Джеймс, Сикман Роберт, Фелопс Уільям,
Фостер Кен та ін.
Метою статті є глибокий теоретичний аналіз міжнародного спортивного
права, об’єктивних та суб’єктивних підстав для визнання його як самостійної
галузі міжнародного права.
Виклад основного матеріалу. Спорт називають феноменом ХХ та поч.
ХХІ ст.. Спорт виконує багато різних в житті суспільства та держави функцій,
починаючи від оздоровчо-виховної і закінчуючи функціями соціального
об’єднання, контролю та укріплення національного престижу [1, с. 19].
У зв’язку з цим широта та спектр проблем, що виникають при його правовому
регулюванні, постійне розширення функцій, накопичення великого масиву
знань емпіричного характеру, врегулювання всіх різнопланових відносин, що
виникають у сфері спорту, систематизація національних законодавств та
міжнародна співпраця щодо зазначених питань обумовлюють формування
нової самостійної комплексної галузі права – міжнародного спортивного права.
Необхідно підкреслити, що галузь міжнародне спортивне право так само
як і освітнє, атомне та медичне право є тими галузями права, що тільки почали
формуватися. При цьому до основних аргументів учених-юристів, противників
щодо виділення цих галузей як самостійних є те, що в цих галузях права
відсутні власні предмет і метод правового регулювання суспільних відносин,
що є головними критеріями галузевої диференціації. У свою чергу прихильники
відзначають те, що вже сама природа та специфіка відносин, які складаються в
цих галузях дають всі необхідні підстави для виділення їх як цілком
сформованих правових галузей, що мають комплексний характер [6, с. 45].
При цьому, як зазначає Г. Ю. Бордюгова, з точки зору теорії права в
багатьох країнах світу «спортивне право» як окрема галузь національного права
перебуває у стадії розробки, оскільки воно знаходиться на стику багатьох
галузей і включає в себе велику кількість елементів з інших галузей права,
таких як арбітражне (господарське, конкурентне – в залежності від країни),
цивільне, трудове, фінансове, міжнародне, в той час як галузь міжнародного
спортивного права вже давно визнана і сформована. На заході ще з поч. 90-х рр.
минулого століття є визнаним існування спортивного права як самостійної
комплексної галузі, провідні інститути готують спеціалістів у цій галузі,
утворені міжнародні та національні спортивні судові інстанції [3, ст. 1].
Саме тому переконливо свого часу зазначав С. С. Алексєєв, аналізуючи
комплексні галузі права, як юридично змістовне явище, що формується завдяки
цілеспрямованій законодавчій роботі і насамперед міжгалузевій кодифікації,
яка насичує право міжгалузевими системними узагальненнями [2, ст. 28].
Відзначимо, що тенденцією ХХІ ст. є посилення розвитку системи
комплексних галузей права, що насамперед викликано посиленням
міжгалузевих зав’язків, більш складною структурою суспільного життя,
потребою в інтеграції різних за змістом та сутністю суспільних відносин в
єдине ціле.

Підставами для розмежування права на галузі є предмет і метод.
Предметом визнаються суспільні відносини, що характеризуються своєю
однорідністю і врегульовані нормами певної галузі права. Під методом
розуміється система регулятивної дії, якій притаманний специфічний спосіб
регулювання. У зв’язку з цим поява окремих галузей права відбувається не
довільно, а як наслідок виокремлення відособленої групи суспільних відносин,
що представляють предмет, і формування особливого регулятивного режиму,
що є методом правового регулювання. Таким чином, предмет і метод є
необхідними умовами відмежування однієї галузі права від іншої [5, ст. 129].
Як зазначалося вище, деякими науковцями піддається критиці існування
міжнародного спортивного права як галузі права, з точки зору двох критеріїв:
відсутності предмету та методу регулювання.
Щодо першого аспекту, ключовим вбачаємо те, що міжнародне
спортивне право нині за своїм змістом є досить складним явищем, яке
складається з різних видів суспільних відносин серед яких, міжнародні трудові
відносини, міжнародна комерційна діяльність, захист прав інтелектуальної
власності у сфері спорту, міжнародна податкова діяльність, всесвітня
антидопінгова політики та протидія застосування допінгу в міжнародному
спортивному русі, міжнародне співробітництво щодо боротьби із злочинністю у
сфері спорту, спортивна медицина, страхування тощо. При цьому зазначені
напрями мають свою однорідність та специфіку. Саме цей комплекс суспільних
взаємовідносин, що утворюються між різними суб’єктами в зазначених сферах
спортивної діяльності і є предметом регулювання міжнародного спортивного
права.
Необхідно підкреслити, що про спортивні суспільні відносини ми
можемо говорити тоді, коли на них розповсюджується дія норм різноманітних
нормативно-правових актів спортивного законодавства. При цьому, як
справедливо зауважує С. В. Алексєєв, що під поняттям міжнародне спортивне
право охоплюються як правові, так і неправові нормативні (регулятивні) сфери
міжнародно спортивного руху [1, ст. 208]. Тому, навіть правила змагань до
певної міри вже є засобами регулювання, за своїм складом, це регулюючі
норми, недотримання яких тягне за собою відповідальність [3, ст. 9].
Слід зауважити, що відносно відокремлений та самостійний характер
спортивних суспільних відносин проявляється між суб’єктами спортивної
діяльності у вигляді приватно-публічного дуалізму. Основою приватноправової природи спортивних відносин є цивільно-трудові відносини, які
закріплюються у відповідних договірних положеннях. При чому коло суб’єктів
цих приватних відносин є досить широке, сюди можна віднести як фізичні
особи у вигляді спортсменів професіоналів, тренерів, різних спеціалістів у
сфері спорту (лікарів, масажистів, юристів та ін.), спортивних агентів, глядачів,
так і юридичні особи у вигляді професійних футбольних клубів, різних
спортивних національних та міжнародних федерацій, медійних груп тощо.
У свою чергу публічний характер будується на принципі влади та
підпорядкування. Це, перш за все, адміністративні та податкові відносини у
сфері професійного спорту. У зв’язку з цим суб’єктний склад цих відносин є

наступний: державні виконавчі органи влади, муніципальні органи, податкові
органи тощо [8, ст. 102].
Таким чином, як зазначає В. П. Васькевич, у структурі суспільних
відносин, що виникають з приводу професійної спортивної діяльності, потрібно
виділяти професійні спортивні відносини, які в сукупності можна визначити як
систему (комплекс) суспільних відносин, що складаються між суб’єктами
професійної спортивної діяльності [4, ст. 30].
Другим важливим аспектом визнання галузі права як такої є методи
правового регулювання, які їй притаманні. Нині проблематика методів
регулювання в українській міжнародно-правовій літературі слабо розроблена.
У міжнародному спортивному праві, як влучно зауважує С. В. Алексєєв,
як і в міжнародному праві в цілому, використовується регулювання за
допомогою методу договірного регулювання, методу звичаєво-правового
регулювання, а також виділяються методи односторонніх дій з боку держав,
двостороннього,
багатостороннього
та
універсального
регулювання
міжнародних відносин [1, ст. 210].
Необхідно підкреслити, що норми міжнародного спортивного права
можуть мати будь який характер, наприклад щодо сфери застосування допінгу
в спорті та боротьби з дискримінацією, вони можуть регулюватися методом
заборони та зобов’язання. З іншої сторони, суб’єкти міжнародного спортивного
права щодо питань пов’язаних з міжнародними трансферами, експортом та
імпортом спортивних товарів та техніки можуть застосовувати диспозитивний
метод та метод координації волі учасників договірних відносин.
Проте, крім загальних методів регулювання міжнародне спортивне право
повинно мати і спеціальні методи правового регулювання, які властиві для його
предмету, що у свою чергу доповнюють зазначені вище загальні методи.
До спеціальних методів слід віднести такі:
 метод заснування міжнародних спортивних організацій;
 цілеспрямованості впливу на досягнення обопільних інтересів
у результаті діяльності суб’єктів міжнародної спортивної сфери;
 врахування
скерованості
міжнародного
спортивного
руху
на консолідацію суспільства, зміцнення миру і міжнародного
співробітництва;
 розмежування і передача компетенції від держав і національних
спортивних організацій і федерацій міжнародним спортивним
організаціям федераціям;
 процесуально-правове
регулювання
вирішення
міжнародних
спортивних суперечок за допомогою міжнародного спортивного
арбітражу;
 забезпечення матеріальної підтримки та соціального захисту
спортсменів;
 забезпечення безпечної організації та проведення учбово-тренувальних
занять і спортивних заходів;

 обліку правил міжнародної спортивної етики – принцип «fairplay» –
повага і дотримання правил чесної гри та ін.
Таким чином, методом правового регулювання в сфері спортивнофізкультурних правовідносин є поєднання елементів імперативного і
диспозитивного регулювання, а основні способи (прийоми) правового
регулювання в даному випадку зводяться до позитивного примусу, дозволу і
заборони [7, с. 371].
Отже, підсумовуючи вищезазначене необхідно акцентувати увагу на
тому, що міжнародне спортивне право можна розглядати як систему
спеціальних норм сучасного загального міжнародного права, що регулюють
відносини, які складаються в міжнародній спортивній сфері. При цьому
міжнародне спортивне право включає норми як публічного, так і приватного
характеру.
Необхідно звернути увагу на те, що спорт з кожним роком стає об’єктом
великої політики та чималих фінансових вливань, що у свою чергу збільшує
потенціальну можливість конфлікту між різними суб’єктами міжнародного
спортивного руху. А це, як показує практика, ставить перед міжнародним
спортивним правом нові завдання. Тому перед ним стоїть задача підвищення
ефективності міжнародно-правового регулювання.
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THE PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
SPORTS LAW
The author makes an analysis of the current state of international sports law
and explained the need to allocate it as the branch of the international law. The
specificity of this area of law was shown, which above all, is about its complexity.
The complexity of the area concerns both subject matter of this law and its methods.
The subject of international sports law covers a wide variety of public relations, such
as civil relations, labor relations, administrative relations, etc. The key aspect here is
their homogeneous nature, which is covered by sports activity. The article also
highlights the specificity of sports public relations, which is about a public-private
dualism. Another important aspect of the formation of areas of law is the methods.
The author has proven not only the existence of general international methods of
social relations, but also special methods that are inherent in international sports law
as such. Herewith, the specificity of the methods is in its imperative-dispositive
character.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБОРОНИ
ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ ЯК ВИТОКИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЙОГО ЗМІНІ
Метою статті є визначення міжнародно-правових стандартів заборони
примусової праці як витоків свободи волі сторін трудового договору при його
зміні. У роботі використано комплекс методів наукового пізнання:
діалектичний метод покладено в основу дослідження для розгляду правового
регулювання можливостей сторін при зміні трудового договору в їх розвитку
та взаємозв’язку; за допомогою нормативно-порівняльного методу розглянуто
досвід нормативно-правового регулювання заборони примусової праці на
міжнародному рівні та в Україні; формально-логічний – при тлумаченні

юридичних норм, що регулюють заборону примусової праці та правові
можливості сторін при зміні трудового договору. Сформульовано висновки:
імплементація міжнародних стандартів щодо загального напряму видів робіт,
які не вважаються примусовою працею, зумовила встановлення у Конституції
України правових основ для використання виключень із загального правила
щодо зміни трудового договору, коли воля працівника не має братися до уваги,
бо мова йде про надзвичайні обставини, які потребують негайного вирішення,
у тому числі, і за рахунок праці працівника на роботі, на яку він безпосередньо
своєї волі не виявляв; принцип заборони примусової праці є логічним
продовженням принципів свободи праці і свободи трудового договору. І саме
цей принцип визначає і повинен визначати у Трудовому кодексі України напрям
приписів законодавства щодо заборони вимагати виконання роботи, не
обумовленої трудовим договором.
Ключові слова: міжнародні трудо-правові стандарти, свобода праці,
свобода трудового договору, заборона примусової праці, трудовий договір,
зміна трудового договору, свобода волі сторін трудового договору, правові
можливості сторін трудового договору.
Постановка проблеми. Заборона примусової праці є принципом
сучасного трудового права, адже саме її покладено в основу норм, що
регулюють трудові відносини. Стандарт визначення цієї конструкції визначено
у нормах міжнародного права, які, відповідно до ст. 9 Конституції України, у
тому випадку, коли на їх обов’язковість згоду надано Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства [4, ст. 9].
Аналіз останніх досліджень.У юридичній літературі проблеми заборони
примусової праці досліджували О. В. Старчук [9], О. І.Процевський [5; 6],
О. А. Ситницька [8] та ін. автори. Однак, не зменшуючи внеску зазначених
авторів у вирішення проблем у цій сфері, треба констатувати, що дослідження
міжнародно-правових стандартів цього принципу як витоків свободи волі
сторін трудового договору при його зміні науковцями не провадилося. Це
обумовлює необхідність наукових розвідок у цьому напрямі, актуальність яких
підкреслюється очікуванням на прийняття Трудового кодексу України.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Зазначене дозволяє
сформулювати мету даної статті: визначити міжнародно-правові стандарти
заборони примусової праці як витоки свободи волі сторін трудового договору
при його зміні та охарактеризувати їх.
Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Поняття примусової праці міститься у
Конвенції Міжнародної організації праці (далі МОП) ОП № 29 Про примусову
чи обов’язкову працю – це будь-яка робота чи служба, що її вимагають від якоїнебудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не
запропонувала добровільно своїх послуг [2, ст. 2, п. 1]. Більш того, Конвенція
МОП Про скасування примусової праці № 105 зазначає, що кожен член МОП,
який ратифікує цю конвенцію, зобов’язується скасувати примусову працю і не
вдаватися до будь-якої її форми: як засобу політичного впливу чи виховання

або як засобу покарання за наявність чи за висловлювання політичних поглядів
або ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, соціальній чи
економічній системі; як метод мобілізації і використання робочої сили для
потреб економічного розвитку; як засіб підтримання трудової дисципліни; як
засіб покарання за участь у страйках; як захід дискримінації за ознаками
расової, соціальної та національної належності чи віросповідання [3, ст. 1].
Україна імплементувала міжнародні та європейські стандарти права на
працю і визначила його у ст. 43 Конституції України через свободу – вільну
можливість кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або
на яку вільно погоджується, і вона заборонила використання примусової праці
[4, ст. 43]. Таким чином, Конституція України у ст. 43 заклала підґрунтя не
тільки для укладення трудового договору, але й для загального правила щодо
його зміни: вільно обрав роботу чи вільно на неї погодившись, працівник
реалізував свободу волі і виявив свою волю шляхом укладення трудового
договору. Однак факт укладення трудового договору не поставив крапку на
існуванні волі працівника і на її свободі. Отже, якщо працівник має бажання
змінити трудовий договір – то для цього необхідно отримати згоду
роботодавця. І навпаки: якщо роботодавець має таке бажання, то за загальним
правилом, відповідно до природи права на працю, відображеної у нормі ст. 43
Конституції України, і природи угоди, яка пов’язує працівника і роботодавця, і
якою виступає трудовий договір, він повинен отримати згоду на зміни від
працівника. Адже загальне правило для зміни трудового договору ґрунтується
на забороні вимагати виконання роботи не обумовленої трудовим договором.
Рекомендація № 35 МОП від 28.06.1930 р. призиває держави у
доповнення до обов’язків, встановлених у Конвенції № 29 МОП, уникати будьякого опосередкованого примусу до праці, тобто заходів, які штучно
встановлюють тиск на населення з метою примусити шукати роботу. Зокрема,
обкладення населення такими податками, які привели б до того, що населення
було б вимушено шукати роботу на приватних підприємствах, введення таких
обмежень на володіння або користування землею, які б створили такі серйозні
перешкоди для трудящих, які намагалися заробити засоби до життя шляхом
самостійної обробки землі: злонавмисне розширення загально прийнятого
поняття «бродяжництво». Особливо пропонується уникати будь-яких обмежень
добровільного переміщення робочої сили з одного виду зайнятості до іншого
або з одного району в інший, що могло б мати опосередкованим результатом
примус трудящих поступати на роботу до певних галузей господарства або
районів [7, ч. 2]. Очевидно, що ці заходи призвано уникати тому, що своїм
застосуванням вони мають мету, всупереч дійсної волі працівника, пристати на
пропозиції роботи, яку він вільно не обирає чи на яку вільно не погоджується.
Він змушений скористатися цією пропозицією – бо іншого виходу для
отримання засобів для існування себе і своєї сім’ї в нього нема.
Одночасно принцип заборони примусової праці виступає однією із
юридичних гарантій свободи трудового договору, необхідність існування яких
підкреслюється науковцями, зокрема О. В. Старчук [9, с. 16]. Принцип
заборони примусової праці окреслює формулу можливостей, простір виявлення

свободи волі роботодавця щодо зміни умов трудового договору. Ця формула
виглядає так: працівник повинен виконувати, доручену йому роботодавцем на
підставі трудового договору, роботу особисто, як це витікає зі ст. 21, ст. 30
КЗпП України [1], а власник або уповноважений ним орган не має права
вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором [1, ст. 31].
Отже, чинний КЗпП України, в першу чергу, акцентує увагу на охороні
від посягання умови трудового договору – трудової функції. Оскільки ця умова
є умовою трудового договору, тобто предметом угоди його сторін, то її зміна,
за загальним правилом, так само і як зміна будь-яких інших його умов, може
відбуватися лише за взаємною згодою.
Варто відзначити: якщо працівник бажає змінити трудовий договір – то
він має більше простору для вияву своєї волі адже законодавство не встановлює
ніяких обмежень щодо можливостей працівника. І тут у повній мірі панує
принцип свободи праці. Однак, якщо ініціатором змін виступає роботодавець,
простір свобода його волі окреслюється приписами норм чинного трудового
законодавства, які забезпечують охорону прав і інтересів працівника і
виступають юридичними гарантіями цих прав та інтересів.
Із загального правила є виключення, в яких воля працівника зазнає, якщо
так можна висловитися, законно допустимих утисків – вона або не має взагалі
ніякого значення або, в деяких випадках, може його мати. Мова йде про різні
надзвичайні обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя та
нормальні життєві обставини населення і усунення яких повинно відбутися для
того, щоб не допустити погрозливих наслідків. Для цього, власне, і
допускається застосування праці працівників не на роботі, яка була обумовлена
угодою. При чому, не дивлячись на те, що воля працівника в цих обставинах як
раз і може зазнавати допустимих утисків, ця робота, примусовою не
вважається, бо у даному випадку має місце так звана конкуренція прав людини,
де пріоритет надається дотриманню більш значущих прав людини – права на
життя, здоров’я та безпечні умови існування.
Так, Конвенція МОП № 29 Про примусову чи обов’язкову працю
визначає, що термін «примусова чи обов’язкова праця» не охоплює: будь-яку
роботу чи службу, яка вимагається на підставі законів про обов’язкову
військову службу та застосовується для робіт суто військового плану; будь-яку
роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків
громадян цілком самоврядної країни; будь-яку роботу чи службу, яка
вимагається від будь-якої особи внаслідок вир., винесеного рішенням судового
органу, за умови, що ця робота чи служба виконуватиметься під наглядом і
контролем державної влади і що зазначену особу не буде передано в
розпорядження приватних осіб, компаній, товариств; будь-яку роботу чи
службу, яка вимагається в умовах надзвичайних обставин, тобто у випадках
війни або лиха чи загрози лиха, як от: пожежі, повені, землетруси, сильні
епідемії чи епізоотії, нашестя шкідливих тварин, комах або паразитів рослин, і
взагалі обставин, що ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи
нормальні життєві умови всього або частини населення; дрібні роботи

общинного плану, тобто роботи, виконувані заради прямої корисності для
колективу, і які через це можуть вважатися звичайними громадськими
обов’язками членів колективу, за умови, що саме населення чи його
безпосередні представники мають право висловити свою думку відносно
доцільності цих робіт [2, п. 2, ст. 2].
Очевидно, керуючись настановами цієї Конвенції, Конституція України,
як Основний закон нашої держави, яка є членом МОП, визначила ті види праці,
які примусовою не вважаються. Це військова або альтернативна (невійськова)
служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи
іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про
надзвичайний стан [4, ст. 43].
Висновок та перспективи. Таким чином, проведене дослідження
дозволяє сформулювати наступні висновки: по-перше, імплементація
міжнародних стандартів щодо загального напряму видів робіт, які не
вважаються примусовою працею, зумовила встановлення у Конституції
України правових основ для використання виключень із загального правила
щодо зміни трудового договору, коли воля працівника не має братися до уваги,
бо мова йде про надзвичайні обставини, які потребують негайного вирішення, у
тому числі, і за рахунок праці працівника на роботі, на яку він безпосередньо
своєї волі не виявляв.
По-друге, принцип заборони примусової праці є логічним продовженням
принципів свободи праці і свободи трудового договору. І саме цей принцип
визначає і повинен визначати у Трудовому кодексі України напрям приписів
законодавства щодо заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої
трудовим договором.
Питання міжнародно-правових стандартів заборони примусової праці як
витоків свободи волі сторін трудового договору при його зміні безумовно
мають ще достатньо проблем для вирішення, зокрема щодо їх механізму
реалізації, а тому потребують подальших наукових досліджень.
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INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF THE PROHIBITION OF
FORCED LABOUR AS THE BEGINNINGS OF FREE WILL OF PARTIES
OF THE LABOUR CONTRACT AT ITS CHANGE
The purpose of this article is to determine international legal standards of the
prohibition of forced labor as the beginnings of free will of parties of the labour
contract at its change. The complex of the methods of scientific knowledge is used in
the work: dialectical method is the basis for research to consider the possibilities of
legal regulation of the parties at the change of the labour contract in their
development and relations; the experience of legal regulation of prohibition of forced
labour at the international level and in Ukraine is reviewed with the help of
regulatory-comparative method; formal-logical method helps with the interpretation
of legal rules that govern the prohibition of forced labour and legal capabilities of
the parties at the change of the labour contract. The conclusions are formed: the

implementation of international standards on the general direction of works that are
not considered forced labour led to the establishment in the Constitution of Ukraine
legal framework for the use of exceptions to the general rule at the change the labour
contract, when employee’s will cannot be taken into the consideration, because it is
the extraordinary circumstances that require urgent solution, including one at the
expense of a worker at work, to which he didn’t agree directly; the principle of the
prohibition of forced labour is a logical extension of the principles of freedom of
labour and freedom of labour contract. And this principle defines and should define
the direction prescriptions of the legislation on the prohibition to require
performance, not conditioned by the labour contract in the Labour Code of Ukraine.
Key words: international labour legal standards, freedom of labour, freedom
of labour contract, prohibition of forced labour, labour contract, change of the
labour contract, freedom of will of the parties of labour contract, legal possibilities of
the parties of labour contract.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ»
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Стаття присвячена дослідженню міжнародно-правових властивостей
державного суверенітету та особливостей концепції державного
суверенітету в міжнародному праві на сучасному етапі. В роботі використано
загальнонаукові методи дослідження, а також спеціально-юридичні –
історико-правовий та формально-юридичний. Досліджено зміст поняття
«державний суверенітет», його міжнародно-правові властивості та
особливості концепції державного суверенітету в міжнародному праві на
сучасному етапі. Наведені міжнародно-правові акти, які містять юридичну
оцінку подій 2014 р. в Криму. Особливого значення проведене дослідження
набуває у зв’язку з втратою Україноюсуверенітету над окремими частинами
території України. Зроблено, зокрема, висновок про те, що в рамках
міжнародного права доцільно розробити більш ефективні механізми для
захисту державного суверенітету, враховуючи необхідність його захисту на
сучасних етапі від інформаційних та економічних виявів міжнародного злочину
«агресія», а також «гібридних» війн.
Ключові слова: державний суверенітет, територіальна цілісність,
міжнародне право, принципи міжнародного права.
Тлумачення державного суверенітету в міжнародно-правовому сенсі
відрізняється певною мірою від його розуміння в загальній теорії держави і
права та у конституційно-правовій науці, хоч і має у своїй основі спільні
підходи. Відомий учений-міжнародник В. Е. Грабар називав «питання про

поняття держави, її державності і незалежності загальним і в той же час
основним і найважливішим питанням міжнародного права, без розгляду якого
неможливо скласти собі правильного уявлення і про окремі його інститути»
[1, c. 5].
Дослідженню особливостей поняття державного суверенітету в
міжнародному праві присвятили свої наукові праці такі радянські та російські
вчені як Е. Р. Алієв, К. А. Бекяшев, Д. В. Галушко, М. В. Кожем’якін,
В. М. Корецький, І. І. Лукашук, Р. В.Мамедов, О. О. Мойсеєв, Л. А. Моджорян,
М. О. Ушаков, серед українських – М. В. Барандій, В. А. Василенко,
Н. В. Гринюк, В. Н. Денисов, В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко та інші. На
монографічному рівні міжнародно-правові аспекти державного суверенітету
досліджені радянськими (М. О. Ушаков) та російськими вченимиміжнародниками (О. О. Мойсеєв). Проблема державного суверенітету у
вітчизняній міжнародно-правовій науці досліджувалась недостатньо. Лише у
2010 році в Україні О. М. Сіваш була захищена дисертація з міжнародного
права на тему «Розвиток українськими і російськими юристамиміжнародниками вчення про державний суверенітет (XVIII – поч. XX ст.)».
Метою даної статті є дослідження міжнародно-правових властивостей
державного суверенітету та особливостей концепції державного суверенітету в
міжнародному праві в сучасних умовах.
У міжнародному праві відсутнє формально юридичне закріплене поняття
державного суверенітету. Декларація про державний суверенітет України від
16 липня 1990 р. проголосила державний суверенітет України як верховенство,
самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
У вітчизняній юридичній енциклопедії вказано, що, якщо в національному
праві термін «суверенітет» пов’язується насамперед із процесом і результатами
владарювання, здійснюваного державними органами і посадовими особами, то
у міжнародному праві він уживається у зв’язку з правосуб’єктністю держави.
Сучасне міжнародне право є проявом міждержавних відносин, здійснюваних на
основі суверенітету [2, c. 684–685].
Досліджуючи міжнародно-правові властивості державного суверенітету,
доцільно навести твердження О. О. Мойсеєва, який вказував, що «сучасний
міжнародно-правовий смисл суверенітету відображає існування на міжнародній
арені незалежних і юридично рівних первинних суб’єктів міжнародного права»
[3, c. 13]. Подібну точку зору висловиві Р. В. Мамедов [4, c. 8].
Суверенітет виступає висхідним елементом побудови усієї міжнародноправової системи, сучасне міжнародне право обумовлено існуванням
суверенітету держав і слугує гарантом державного суверенітету, не підкоряє і
не скасовує його [5, c. 26]. Cуверенітет за своєю сутністю виступає як основна
якість держави в міжнародному праві [6, c. 13]. Як уточнює з цього приводу
Р. Б. Хорольський, «суверенітет держав є однією із засадничих умов існування
сучасного міжнародного права як різновиду світового порядку, оскільки
міжнародне право розвивалося одночасно з концепцією політичної
суверенності» [7, c. 18]. Принцип суверенітету в міжнародно-правовому смислі

з часу свого концептуального оформлення і по даний момент є необхідною
юридичною і політичною основою для ефективного міждержавного
спілкування [4, c. 8].
Принцип державного суверенітету вже декілька сторіч є наріжним
каменем світопорядку та міжнародного права, піддається в наші дні глибокій
ерозії, нерідко стає яблуком розбрату, через що ллється кров, сіються смерть і
руйнування, завдається горе мільйонам людей [8, c. 134]. У зв’язку з цим,
суверенітет в радянській юридичній літературі визнався найбільш політичним
з-поміж усіх юридичних принципів» [9, c. 11].
Для держави суверенітет, як життя для людини [9, c. 209]. Але, як
стверджує Е. Л. Кузьмін, «суверенітет не абсолют. Навіть сильна держава
обмежена самим фактом існування іншої більш сильної держави, а також
загальним порядком, існуючим на міжнародній арені» [10, c. 53]. У цьому
зв’язку С. В. Смирнов у своєму дослідженні констатував, що суверенітет
сучасної держави в міжнародних відносинах є реально існуюча незалежність
держави, межі якої обмежені загальновизнаними нормами міжнародного права
[11, c. 11]. З іншого боку, як писав Г. Елінек у своїй праці «Загальне вчення про
державу», «суверенітет є властивість, і притому така, яка не може бути ані
збільшена, ані зменшена» [12, c. 247]. В. А. Василенко стверджує, що
«міжнародне право не обмежує державний суверенітет, а є найбільш доступною
мірою узгодження і координації суверенних воль держав, що випливають з
суверенітету» [13, c. 60–79].
Є очевидним, що державний суверенітет характеризують міжнародноправовий і внутрішній аспект. З плином часу та під впливом міжнародного
права у розвитку концепції суверенітету поступово став зміщуватися вектор із
внутрішніх на зовнішні аспекти [14, c. 76]. Як пише С. В. Черниченко,
«державний суверенітет набув переважно міжнародно-правового «відтінку»
[15, c. 27]. Радянський дослідник І. Д. Левін свого часу підкреслював, що
«міжнародне право і суверенітет не лише сумісні, але і являють собою логічно
необхідну кореляцію, передбачають одне одного» [16, c. 117].
У радянському словнику міжнародного права суверенітет держави
розуміється як «повнота законодавчої, виконавчої та судової влади держави на
її території, яка виключає усіляку іноземну владу на її території, а також як
непідпорядкування держави владі іноземних держав у сфері міжнародного
спілкування, крім випадків явно вираженої і добровільної згоди (як правило, на
основі взаємності)» [17, c. 388–389].
У дослідженнях з міжнародного права, спеціально присвячених
державному суверенітету, останній визначається наступним чином: це
невідчужувана юридична якість незалежної держави, яка символізує його
політико-правову самостійність, вищу відповідальність і цінність як
первинного суб’єкта міжнародного права; необхідний для виняткового
верховенства державної влади і передбачає непідпорядкування владі іншої
держави; виникає або зникає через добровільну зміну статусу незалежної
держави як цілісного соціального організму; обумовлений правовою рівністю

незалежних держав і знаходиться в основі сучасного міжнародного права
[3, c. 8].
Аналіз юридичної літератури з проблем державного суверенітету
засвідчив, що досліджуване питання традиційно розглядається у прив’язці до
принципів міжнародного права, які випливають з ідеї суверенітету: принцип
суверенної рівності держав, невтручання у внутрішні справи держав,
незастосування сили чи погрози силою у міжнародних відносинах, мирного
вирішення міжнародних спорів, територіальної цілісності держави,
непорушності кордонів тощо.
Існує певна термінологічна невизначеність щодо назви принципу в
міжнародному праві: одні вчені називають його принципом суверенітету, інші –
принципом поваги державного суверенітету. Так, відомий вітчизняний вчений
В. Н. Денисов відзначає, що принцип суверенітету, який інкорпорований зі
звичаєвого міжнародного права, є принципом Статуту ООН і водночас
основним принципом міжнародного права [18, c. 127]. К. А. Бекяшев називає
його принципом поваги державного суверенітету та визначає його в якості
основоположного та основного принципу сучасного міжнародного права
[19, c. 913–928].
В юридичній літературі підкреслюється, щопринцип поваги державного
суверенітету є центральним принципом усієї міжнародно-правової системи.
Державний суверенітет робить держави – первинних суб’єктів міжнародного
права – юридично рівними. Повага державного суверенітета є обов’язком усіх
суб’єктів міжнародного права [19, c. 927]. Держави повинні поважати
суверенітет інших учасників міжнародних відносин, тобто не посягати на їх
право в межах власної території здійснювати законодавчу, виконавчу,
адміністративну і судову владу без будь-якого втручання з боку інших держав,
а також самостійноздійснювати свою зовнішню політику [9, c. 202].
У контексті дотримання принципу поваги державного суверенітету
суб’єкти міжнародного права зобов’язані утримуватися від прямого втручання,
підривної діяльності та всіх форм непрямого втручання у внутрішні або
зовнішні справи будь-якої держави. Ця нормативна заборона конкретизована в
низці міжнародно-правових актів ООН – Декларації щодо неприпустимості
втручання у внутрішні справи держав, захисту їх незалежності та суверенітету
1965 р., Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх
відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970 р.,
Декларації про недопущення інтервенції та втручання у внутрішні справи
держав 1981 р., Декларації про посилення ефективності принципу відмови від
погрози силою або її застосування в міжнародних відносинах 1987 р. та деяких
інших.
Систематизуючи
міжнародно-правову
концепцію
державного
суверенітету, виділяють основні її складові:
 по-перше, суверенна держава – це суб’єкт міжнародного права;
 по-друге, вона не знаходиться під контролем жодної іншої держави;
 по-третє, вона фактично довела свою здатність існувати в якості
суб’єкта міжнародних відносин [20].

А. Касезе у своїй відомій праці «Міжнародне право» [21, c. 49–52] називає
суверенітет всеохоплюючою категорією і включає до його складу наступні
повноваження і права: 1) право поширювати свою владу на усіх осіб, які
знаходяться на території держави. Це право, на думку вченого, є
«квінтесенцією суверенітету»; 2) право вільно використовувати та
контролювати територію, яка перебуває під юрисдикцією цієї держави, і
здійснювати будь-які необхідні дії, необхідні для населення, яке проживає на її
території; 3) право, яке гарантує, що жодна держава не стане вторгатися на
територію іншої держави; 4) право на імунітет від юрисдикції іноземних судів
від дій, здійснюваних в рамках суверенітету іншої держави, і на виключення дії
заходів, спрямованих на використання публічної власності чи активів, в рамках
виконання цією державою публічних функцій; 5) право на імунітет для
представників держави, які діють в рамках своєї правоздатності; 6) право на
повагу до життя та майна осіб, які представляють державу за її межами.
Отже, під зовнішньою стороною суверенітету розуміється незалежність від
інших суб’єктів міжнародного права. Внутрішній аспект означає територіальне
верховенство, тобто право держави здійснювати свою владу в межах своєї
території [22].
Суверенна рівність – поняття, яке похідне від поняття «суверенітет».
Принцип суверенної рівності передбачає наступне:
 держави юридичні рівні;
 кожна держава користується правами, притаманними повному
суверенітету;
 кожна держава зобов’язана поважати правосуб’єктність інших держав;
 територіальна цілісність і політична незалежність держав недоторканні;
 кожна держава має право вільно обирати і розвивати свої політичні,
соціальні, економічні та культурні системи, кожна держава зобов’язана
виконувати повністю та добросовісно свої міжнародні зобов’язання та жити у
мирі з іншими державами [23].
Суверенна рівність держав є невід’ємною складовою їхньої міжнародної
правосуб’єктності, походить з визнання суверенітету найбільш важливою
рисою, притаманною всім державам [24]. Авторитетний дослідник Г. Кельзен
зазначав, що історично принцип суверенної рівності формувався на основі двох
взаємопов’язаних правових засад – поваги суверенітету всіх держав та їхньої
рівноправності у міжнародних відносинах [25]. Радянська доктрина
міжнародного праваперейняла позицію Г. Кельзена в питанні формування
принципу суверенної рівності держав [26, c. 45].
Виходячи з того, що територія – один з найважливіших компонентів
державного суверенітету,поняття «суверенітет» використовується переважно у
поєднанні з поняттям «територіальна цілісність» у багатьох міжнародноправових документах. М. Шоу підкреслює, що концепція територіального
суверенітету безпосередньо пов’язана з владою, яку здійснює держава на своїй
території. У міжнародному праві територія і суверенітет є нерозривно
пов’язаними, оскільки територія є географічним простором стосовно якого

суверенітет або суверенні права можуть бути реалізовані [27, c. 61–91].
Територіальний суверенітет є юридичною сентенцією, що позначає явище
територіальності, правовий прояв якої дав поштовх до формування принципу
територіальної цілісності [28, c. 96–99]. Так, зокрема, відповідно до рішення
Міжнародного суду ООН у справі Corfu Channel 1949р. незастосування сили
включає також заборону порушення територіального суверенітету держави, що
є, за визначенням Суду, «суттєвою засадою міжнародних відносин» [29, c. 117].
Важливо зазначити, що принцип територіальної цілісності по суті виступає
найважливішим засобом забезпечення державного суверенітету, оскільки саме
територія – обов’язкова ознака будь-якої держави, сфера дії її суверенітету
[30, c. 231–246]. У ч. 4 ст. 2 Статуту ООН зазначається: «Держави-члени
повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або
використання сили проти територіальної цілісності або політичної
незалежності будь-якої держави ...» [31]. У даному випадку є всі підстави
констатувати співпадіння зміступонять «політична незалежність» та
«державний суверенітет».
Сутність принципу територіальної цілісності полягає у визнанні права
держав на територіальну цілісність як найважливішого права, властивого
суверенітету, що означає реалізацію державою всіх прав у їхній повноті і
винятковим чином у просторі, визначеному державними кордонами [32, с. 21].
З цього приводу Л. Оппенгейм відзначав, що заборона втручання у справи, які
належать до внутрішньої компетенції держави є безпосереднім наслідком права
кожної держави на суверенітет, територіальну цілісність та політичну
незалежність» [33].
У Декларації ООН про принципи міжнародного права 1970 р. передбачено
обов’язки держав щодо територіальної цілісності, зокрема, утримуватися у
своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти
територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави;
утримуватися від вказаних дій як засобу врегулювання міжнародних проблем;
утримуватися у своїх міжнародних відносинах від військової, політичної,
економічної чи будь-якої іншої форми тиску, спрямованого проти політичної
незалежності або територіальної цілісності будь-якої держави; не робити спроб,
спрямованих на часткове або повне руйнування національної єдності і
територіальної цілісності держави чи їхньої політичної незалежності, як
несумісних з метою і принципами Статуту. У зазначеній вище Декларації
стосовно принципу рівноправності та самовизначення народів міститься
наступне застереження: «Ніщо в наведених вище пунктах не повинно
тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до
розчленування або до часткового чи повного руйнування територіальної
цілісності або політичної єдності суверенних і незалежних держав ...» [23].
Найтяжчим злочином проти державного суверенітету в міжнародному
кримінальному праві є злочин агресії. У Резолюції Генеральної Асамблеї (далі –
ГА) ООН № 3314 (XXIX) «Про визначення агресії» (1974) визначено, що
агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету,
територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави, або

будь-яким іншим чином, несумісним зі Статутом ООН (ст. 1) [34]. Заключний
акт Наради з безпеки і співробітництва у Європі (1975) передбачав, що
«держави-учасниці будуть поважати суверенну рівність і своєрідність одна від
одної, а також усі права, властиві їхньому суверенітету й охоплені ним,
зокрема, право кожної держави на юридичну рівність, територіальну цілісність,
свободу і політичну незалежність» (ст. 2) [35].
Статтею 39 Статуту ООН на Раду Безпеки (далі – РБ) покладено
прерогативу визначати існування будь-якої загрози миру, порушення миру чи
акту агресії. В контексті подій на Кримському півострові перепоною для
визнання акту агресії з боку Росії РБ ООН є передбачене Статутом право вето її
постійних членів при ухваленні резолюцій.
Як зазначає професор О.В Задорожній, військова агресія Росії проти
України та дії, що її супроводжують, містять ознаки системних порушень
російською стороною основних обов’язків держав щодо принципу суверенної
рівності, визначених міжнародно-правовими актами у цій сфері:
1) обов’язок поважати правосуб’єктність інших держав, їхню
територіальну цілісність і політичну незалежність. Військова агресія РФ проти
України, окупація та анексія Кримського півострова спрямовані не лише проти
правосуб’єктності та політичної незалежності, територіальної цілісності нашої
держави, а на їхнє знищення та розпад України як держави;
2) обов’язок жити у мирі з іншими державами, який РФ грубо порушує,
неправомірно застосовуючи силу України;
3) обов’язок не перешкоджати державі і не застосовувати засобів тиску на
неї при реалізації державою прав, властивих суверенітету, зокрема, права
вільно обирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні
системи, ухвалювати свої закони та адміністративні правила [36, c. 356–357].
Росія, вчиняючи військову агресію, анексію Кримського півострова та
цілий ряд інших дій, зокрема, в рамках «торгівельної війни», «газової війни»,
протидії європейській та євроатлантичній інтеграції України, вимогах щодо
внутрішнього устрою країни тощо грубо порушує передбачені принципом
суверенної рівності обов’язки поважати ці права, правосуб’єктність інших
держав, їхню територіальну цілісність і політичну незалежність, не
застосовувати силу, не вчиняти жодного тиску при реалізації ними прав,
притаманних повному суверенітету.
Окупація та анексія Кримського півострова, окупація частини Донецької та
Луганської областей передусім порушують право України на суверенітет,
політичну незалежність, територіальну недоторканність, національну єдність і
безпеку, право вільно здійснювати свої внутрішні функції, невід’ємний
суверенітет над своїми природними ресурсами відповідно до волі її народу без
зовнішнього втручання, підривної діяльності, примусу або погрози в будь-якій
формі [36, c. 362].
Як зазначається у науковій записці вчених Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України «... Російська Федерація проігнорувала
Будапештський меморандум і норми міжнародного права, зруйнувала світовий
порядок, поставши в ролі держави-агресора, що підтримує сепаратизм та

тероризм, не дотримується принципів суверенітету незалежних держав та
непорушності встановлених і визнаних кордонів» [37, c. 66]. Парламентська
Асамблея ОБСЄ у своїй резолюції від 1 липня 2014 р. під назвою «Очевидне,
грубе та невиправлене порушення Гельсінських принципів Російською
Федерацією» засудила грубе порушення Росією суверенітету і територіальної
цілісності України. 9 квітня 2014 р. Парламентська Асамблея Ради Європи
ухвалила резолюцію № 1988 «Розвиток останніх подій в Україні: загроза
функціонуванню демократичних інститутів», в якій підтвердила свою
«підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
27 березня 2014 р. ГА ООН ухвалила резолюцію № 68/262 «Територіальна
цілісність України», в якій хоча і відсутня юридична оцінка дій Росії, однак
підтверджено визнання суверенітету, політичної незалежності, єдності та
територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У жовтні
2016 р. Третій комітет ГА ООН схваливрезолюціюпід назвою «Ситуація з
правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь
(Україна)», в якій засуджується окупація Криму та підтверджується невизнання
його анексії.
Отже,поняття державного суверенітету в міжнародному правігрунтується
на принципах міжнародного права, передусім таких як незастосування сили та
погрози силою у міжнародних відносинах, суверенної рівності держав,
невтручання у внутрішні справи держав, непорушності кордонів та
територіальної цілісності держав. На внутрішньодержавному рівні слід вести
мову про суверенітет як властивість держави, а на міжнародному рівні про
принцип поваги державного суверенітету. Державний суверенітет залишається
базисом міжнародно-правової системи.В рамках міжнародного права доцільно
розробити
більш
ефективні
механізми
для
захисту державного
суверенітету,враховуючи необхідність його захистуна сучасних етапівід
інформаційних та економічних виявів міжнародного злочину «агресія», а також
«гібридних» війн.
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The article investigates international legal features of state sovereignty and
specifics of the concept of national sovereignty in international law at the current
stage. The paper uses general scientific methods of research, and also specially-legal
– historically-legal and formal-legal methods. Here is investigated the content of the
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presents international legal instruments that contain legal assessment of the events of
2014 in the Crimea. This study gets a particular importance due to the loss of
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НАЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ІДЕАЛ ОСОБИСТОЇ АВТОНОМІЇ
У СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
У статті досліджується міжнародно-правове значення особистої
автономії як сукупності суб’єктивних прав і свободи вибору правових засобів
реалізації суб’єктивних інтересів. На основі аналізу джерел міжнародного
права та їх наукового тлумачення показано зв’язок доктрини особистої
автономії з глобальною ідеологією людського розвитку та національного
прагматизму. Встановлено, що у міжнародному праві принципи особистої
автономії закріплені у Загальній декларації прав людини, міжнародних пактах
про громадянські та політичні, економічні, соціальні та культурні права, у
інших міжнародних актах про права людини. Міжнародне приватне право
визнає за людиною право вибору юрисдикції при колізії правових систем, а
публічне міжнародне право регулює політичні аспекти реалізації особистої
автономії, зокрема, в інтересах етнонаціональної політики.Критично
аналізується така точка зору, що особиста свобода є суто західною цінністю,
яка, нібито, не характерна для моральних засад східного суспільства та

державності; показано, що така позиція виражає корупційні інтереси
частини еліт, яким не вистачає політичної волі реалізувати рівність перед
законом у правовій системі нації. Виявлено, що національно-прагматичний
ідеал особистої автономії був вагомим фактором українського
державотворення.
Ключові слова: особиста автономія, національний прагматизм,
міжнародне право, права людини, людський розвиток.
У сучасному розумінні, як вказує Ентоні Сміт [1], нація є спільнотою
рівних у політичному, моральному та правовому аспекті громадян зі
спорідненими історичними, культурними, соціальними та територіальними
зв’язками. У міжнародному змаганні соціально-економічного розвитку свобода
та благополуччя громадян є ключовим показником успіху. За результатами
досліджень автора [2], правовий захист особистої автономії фізичних та
юридичних осіб, груп осіб, капіталів у національній правовій системі
забезпечує нації перші місця у міжнародних рейтингах. Це ілюструє принцип
взаємозв’язку національного прагматизму та людського розвитку, який батько
американської психології Вільям Джеймс сформулював у знаменитому
афоризмі «Суспільство безсиле без ініціативи особистості, ініціатива вмирає
без підтримки суспільства» [3], а суддя Верховного Суду США Олівер Холмс
розвинув у правовій площині, доказуючи, що право має задовольняти людські
потреби та інтереси суспільства [4]; і Холмс, і Джеймс у 1872 р. брали участь у
«Метафізичному клубі» Чарльза Пірса, засновника філософії прагматизму.
Особиста автономія як сукупність суб’єктивних прав і свободи вибору
правових засобів реалізації суб’єктивних інтересів є основою сучасної
глобальної моделі конституційного права, що показав Гай Мюллер на основі
аналізу правової доктрини провідних національних та міжнародних судів [5].
Зазначена глобальна модель конституційного права, в свою чергу, тісно
пов’язана із міжнародним правом, що регулює як приватні відносини (сферу
реалізації особистих інтересів), так і публічні відносини (сферу узгодження
інтересів міжнародного, національного та особистого рівня).
У міжнародному праві принципи особистої автономії закріплені у
Загальній декларації прав людини, міжнародних пактах про громадянські та
політичні, економічні, соціальні та культурні права, у інших міжнародних актах
про права людини, гендерну рівність, права дитини, захист прав пацієнтів,
людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, психічними
розладами, в’язнів, тощо, у актах міжнародного гуманітарного права
(законах та звичаях війни), кожен з яких передбачає певні правові механізми
реалізації особистої автономії. Одним з таких механізмів є Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод, що гарантує певний базовий
рівень особистої автономії у правових системах держав європейського регіону,
на підставі якої Європейський Суд з прав людини розглядає заяви фізичних та
юридичних осіб і груп осіб про порушення конвенції державами-підписантами
та у судовій практиці захищає особисту автономію і ліберальні егалітарні
принципи та умови легітимного застосування примусу державою [6].

Світлана Задорожна вказує, що в міжнародному приватному праві
автономія сторін правовідносин полягає у автономії волі (lex voluntatis), яка є
«подвійним визнанням» права вільного вибору учасниками приватних відносин
з іноземним елементом застосовуваного права, а також компетентного суду,
шляхом укладення угоди або вчинення конклюдентних дій, керуючись
практичною потребою взаємного визнання судових рішень та кінцевою метою
виправдання відповідним правопорядком колізійно-правової свободи [7].
Публічне міжнародне право, в свою чергу, регулює політичні аспекти
реалізації особистої автономії, зокрема, в інтересах етнонаціональної політики.
У колективній монографії «Автономія: застосування та зміст» [8], випущеній
Інститутом Прав Людини Академії Або (Фінляндія), зазначено, що до сфери
публічного міжнародного права відноситься особиста автономія членів
етнічних груп при формуванні публічних корпорацій самоорганізації меншин,
свобода визначення людиною своєї етнічної чи національної ідентичності з
варіантів, які узгоджуються із загальними принципами міжнародного права
(jussoli – право ґрунту, jussanguinis – право крові тощо).
Особисту свободу інколи відносять до західних цінностей, маючи на увазі,
що вона нібито не характерна для моральних засад східного суспільства та
державності. Як слушно зазначає Томас Франк [9], з таким «геополітичним»
виправданням авторитаризму не можна погодитися, оскільки універсальним
правилом є конфліктогенність примусу до одностайності та суспільний ідеал
неконфліктного життя. Пропагуючи нехтування невідчужуваними природними
правами та свободами кожної людини в якості, нібито, національної специфіки,
східні лідери просто відмовляються визнати погрішності свого національного
будівництва і таким чином демонструють непрактичність та моральний
релятивізм на тлі воєн, терору та хаосу, спричиненого закономірним крахом їх
політики надміру амбіцій тотального примусу та браку уваги до балансування
інтересів як передумови соціально-економічного розвитку. Суспільство та його
інституції мають толерувати різноманіття, дозволяти кожній особі чи групі осіб
практикувати вільний вибір способу життя та автономне добросовісне
самовизначення. Вільний простір взаємодії ідей так само необхідний для
морального та соціального розвитку, як ринкова економіка для економічного
росту; це змушені визнавати навіть лідери країн третього світу, як, наприклад,
президент Шрі Ланки Чандріка Кумаратунга, за словами якої, вільний ринок
стає універсальним, і він вимагає демократії та прав людини.
Історія не знає жодного народу, кращі представники якого не мали б
певної особистої свободи, принаймні, у порівнянні з рештою людей. Оскільки
еліти в будь-якому разі на практиці користуються особистою свободою, а
практика є науковим (емпіричним) критерієм істини, на думку автора, про
моральні цінності суспільства слід судити на основі дійсної поведінки еліти, а
не на основі, скажімо, риторики про «рівну несвободу» всіх членів суспільства,
поширеної у спільнотах зі значною соціальною нерівністю через прагнення
частини еліти виправдати таку нерівність замість її подолання. Виправдання
злиденного життя нації можуть собі дозволити лише забезпечені люди, спосіб
життя яких є аморальною розкішшю з точки зору пропагованої ними ж моралі

«для народу» (подвійних стандартів, поряд з етичними поняттями «для
обраних»); запевнення з боку еліти, ніби нація «не готова» насолоджуватися
правами та свободами людини, сприймається як доказ корумпованості еліти.
Такий підхід особливо кореспондує із філософією прагматизму, яка, за
максимою Чарльза Пірса, вимагає розглядати практичні ефекти об’єктів свого
світогляду в якості цільної суті цих об’єктів, зосереджувати увагу на
практичних питаннях. Це означає, зокрема, що якість кожної національної ідеї
визначає не тільки історико-культурний контекст, але й рівень життя нації;
відтак, якщо цей рівень низький, національна ідея має корегуватися, набувати
більш практичного, гуманного, демократичного та ліберального змісту.
Прагматизм зіграв важливу історичну роль у розвитку міжнародного
права, допомагаючи людству позбавитись ілюзій, ніби всі проблеми можна
вирішити силою. Наприклад, якою б «священною» чи необхідною не здавалася
сьогодні будь-яка війна, прагматизм вимагає пам’ятати про її руйнівні наслідки
в перспективі та, принаймні, дотримуватися міжнародного гуманітарного
права, щоб мінімізувати масштаб супутньої соціальної катастрофи, трагізм та
горе людей, глибокі історичні рани, які назавжди залишають шрами на тілі
нації. Глибоко прагматичним є також обґрунтування необхідності прийняття
Загальної декларації прав людини, дане у її преамбулі; здавалося б, жоден
стабільний політичний режим не бажає зайвих нагадувань про таку природну
противагу свавіллю влади, як право народу на повстання, і тим не менше,
переважна більшість націй світу прийняли декларацію, преамбула якої містить
це нагадування – «необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з
метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до
останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення» [10].
Ідеї особистої автономії характерні й для української школи прав людини.
Академік Володимир Копєйчиков у статті «Сучасна українська національна
ідея: особистість, суспільство, право, держава» пояснює, що в центрі сучасної
української національної ідеї стоїть особистість, її життя, добробут, культура,
щасливе та благополучне життя; національний розвиток потребує визнання
людини найвищою соціальною цінністю, забезпечення універсальної свободи,
рівності та справедливості, створення ефективного правового механізму
реалізації суб’єктивних прав людини [11].
Національно-прагматичний ідеал особистої автономії був вагомим
фактором українського державотворення. Національно-персональної автономії
прагнули учасники Кирило-Мефодіївського товариства у XIX ст., правову базу
для неї створювала Українська Центральна Рада на початку XX ст. У зверненні
Верховної Ради України до народу з закликом взяти участь у проведенні
всеукраїнського референдуму про проголошення незалежності України,
затвердженому Постановою № 1660-XII від 11 жовтня 1991 р., підкреслюється,
що «Незалежність України – це право і обов’язок збудувати правову
демократичну цивілізовану державу, де основними цінностями будуть
реальність прав і суверенітет особистості, гарантованість розвитку і гідності
кожного громадянина, представника будь-якої національності, всебічна повага
до кожної етнічної меншини, що живе на українській землі». Ідея особистої

автономії висловлена у приспіві Державного гімну України: «Душу й тіло ми
положим за нашу свободу – і покажем, що ми, браття, козацького роду», у ст. 3
Конституції України про обов’язок держави захищати права і свободи людини.
Таким чином, особиста автономія як сукупність суб’єктивних прав і
свобода вибору правових засобів реалізації суб’єктивних інтересів фізичних та
юридичних осіб і груп осіб є універсальною правовою цінністю, визнаною в
Україні та в усьому світі, закріпленою системою актів міжнародного
публічного та приватного права, перш за все, Загальною декларацією прав
людини. Правове забезпечення особистої автономії, з точки зору національного
прагматизму, є неодмінною умовою процвітання нації та людського розвитку.
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NATIONAL PRAGMATIC IDEALS OF PERSONAL AUTONOMY IN THE
MODERN DOCTRINE OF THE INTERNATIONAL LAW
The article examines the international legal value of personal autonomy as a
combination of subjective rights and freedom to choose legal means implementing
subjective interests. According to the analyzed sources of international law and their
scientific interpretation the connection of personal autonomy doctrine with the global
ideology of human development and national pragmatism is shown.
It is stated that in the international law principles of personal autonomy
enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International
Covenants on Civil and Political, Economic, Social and Cultural Rights, other
international human rights instruments. International Private Law recognizes the
right to choose jurisdiction if there is a juridical systems collision, and public
international law governs political aspects of personal autonomy, particularly in the
interests of ethno national policy.
A stand point that personal freedom is purely a western value that is
allegedly uncommon to the moral foundations of the eastern society and state system
is critically analyzed in the article. It is pointed that such position expresses the
corrupt interests of parts of the elites who lack the political will to implement equality
before the law in the legal system of the nation. It is revealed that the national
pragmatic ideal of personal autonomy was an important factor for the Ukrainian
state creation.
Key words: personal autonomy, pragmatism national, international law,
human rights and human development.
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