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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE JAKO POCHODNA ZMIAN 
POLITYCZNYCH W OKRESIE ZIMNOWOJENNYM (Z 

UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU POLSKIEGO)

Aktualność badań. Pomimo wielu badań, historia świata, a przede wszystkim 
Europy jest w dalszym ciągu w sferze badań naukowców różnych dziedzin. 
Zagadnienia związane z zimną wojną badają historycy, politolodzy, psycholodzy 
wojen, stratedzy itp. Z uwagi na ciągłą ważność tematyki i jej duże zainteresowanie 
zdecydowano na przygotowanie niniejszej publikacji.

Analiza ostatnich publikacji. W obiegu naukowym jest kilka publikacji 
zwartych, z których najważniejszymi wydają się być następujące pozycje: 
W. Malendowski, Zimna wojna: sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w 
radziecko-amerykańskiej rywalizacji; E. Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania 
się konfliktu Wschód-Zachód, O. A. Westad, The Cold War and the international 
history of the twentieth century, w: The Cambridge History of the Cold War, edited 
by M. P. Leffler and O. A. Westa; czy T. Wolsza, Za żelazną kurtyną oraz P. Wright, 
Żelazna kurtyna. 

Przedmiot i cel zadania naukowego. Przedmiotem i celem zadania 
naukowego jest upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń od zakończenia 
II wojny światowej do rozpadu systemu socjalistycznego. Wydaje się, że zbyt mało 
jest zwięzłych opracowań naukowych dostarczających czytelnikowi podstawowa 
wiedzy na ten temat. 

Wykład tekstu. Koniec II wojny światowej, wbrew nadziejom narodów świata 
nie przyniósł spodziewanego spokoju, powstrzymania wyścigu zbrojeń, zmniejszania 
stanów osobowych armii przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Związku 
Radzieckiego. Nastąpiło natomiast wyraźne ochłodzenie stosunków pomiędzy 
niedawnymi sojusznikami.

Po raz pierwszy pojęcia «zimna wojna» użył znany pisarz George Orwell, 
natomiast do sfery polityki przeniósł go amerykański komentator telewizyjny Walter 
Lippman, odnosząc go do stanu wzajemnych stosunków amerykańsko-radzieckich w 
1947 r. [17, s. 3]. Powszechnie uważa się jednak, że początek nowych – wrogich –
stosunków pomiędzy Wschodem a Zachodem nastąpił na przełomie 1946 i 1947 r. i 
trwał do 1956 r., chociaż coraz częściej mówi się o innych granicach czasowych –
latach 1945-1991[15, s. 23]. W tym ostatnim przypadku za początek «zimnej wojny»
uważany jest amerykański atak jądrowy na Nagasaki i Hiroszimę w sierpniu 1945 r., 



chociaż nie brakuje zwolenników teorii o początku tego okresu, który wiążą z 
przemówieniem Winstona Churchila wygłoszonym w Fulton 5 marca 1946 r., w 
którym «atakował ekspansjonistyczną politykę Związku Radzieckiego [i] apelował o 
zapewnienie przewagi siły na Zachodzie» [15, s. 20]. Część historyków uważa, że 
początkiem zimnej wojny był kryzys irański w 1946 r. Nie brakuje również
naukowców, którzy za początek «zimnej wojny uważają doktrynę Trumana 
(12 III 1947 r.) i Plan Marshalla (5 VI 1947 r.). Inni autorzy uważają, że zimna wojna 
rozpoczęła się w momencie przejęcia władzy przez komunistów w Czechosłowacji, 
co nastąpiło w lutym 1948 r. i pierwszy kryzys berliński z czerwca tego samego 
roku» [15, s. 20].

Można też przyjąć, że początek zimnej wojny to wybuch Powstania 
Warszawskiego z 1944 r., w trakcie którego ścierały się przecież różnice polityczne 
pomiędzy Wielką Trójką dotyczące jego wywołania, jako próby przejęcia władzy w 
Warszawie. Nie można też pominąć faktu, że początek nowemu podziałowi świata na 
strefy wpływów dały konferencje przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Związku Radzieckiego, w trakcie których już wówczas jej nieformalnym 
liderem był Józef Stalin, który w trakcie prowadzonych debat realizował swoją wizję 
powojennego porządku światowego.

Mając na uwadze powyższe uzasadnionym jest, by rozważania na temat okresu 
zimnowojennego rozpocząć od konferencji w Teheranie, która odbywała się od 
28 listopada do 1 grudnia 1943 r. Poczynione podczas rozmów ustalenia, na dwa lata 
przed końcem wojny, zdecydowały między innymi o losie całej Europy Środkowo-
Wschodniej, która znalazła się wraz z Polską w strefie wpływów ZSRR [4, s. 434].

27 października 1944 r. premier Rządu Polskiego na Uchodźstwie wygłosił na 
posiedzeniu Rady Narodowej przemówienie, w którym słusznie zauważył, że 
«Decydującym czynnikiem jest siła i fakt posiadania przez Rosję terenów, których 
się domaga. Jest to rzeczywistość smutna. Nie sposób jednak z nią się nie liczyć. 
A licząc się nie sposób nie widzieć pierwszej prawdy, (…) stoimy w obliczu frontu 
wielkich mocarstw» [10, s. 389]. Premier mówiąc o powyższym froncie miał na 
myśli odbyte już konferencje w Teheranie, Moskwie, gdzie faktycznie dokonany 
został podział świata na dwie strefy wpływów. Polska jak wiadomo, nie z własnej 
woli, znalazła się po drugiej stronie granicy państw demokratycznych.

Bronisław Geremek, pisząc o okresie postjałtańskim, mówił o zachowanej w 
świecie równowadze władzy i miał na myśli trzy alianckie mocarstwa oraz Chiny. 
Taką tezę głosił prezydent Franklin Delano Roosevelt przypisując Stanom 
Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Związkowi Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i Republice Chińskiej «rolę czterech policjantów porządku 
międzynarodowego, którego kontury określono w konferencji teherańskiej w końcu 
1943 r. Decyzjom konferencji jałtańskiej w lutym 1945 towarzyszyła nadzieja’końca 
historii’: kończyć się miał system jednostronnych działań, aliansów, równowagi siły, 
a rozpoczynać czas trwałej struktury pokoju» [7, s. 20].

Geremek dodał też, że «optymizm Roosevelta wspierało powstanie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Rzeczywistością polityczną był jednak ideologiczny i 
polityczny podział świata» [7, s. 20]. Tymczasem jesienią 1944 r. w trakcie rozmów 
Józefa Stalina z delegacją jugosłowiańską generalissimus stwierdził, że «Ta wojna 



nie jest taka, jak w przeszłości; kto okupuje terytorium, narzuca także swój własny 
ustrój społeczny. Każdy narzuca swój własny ustrój, tak daleko jak może dotrzeć 
jego armia. Nie może być inaczej» [5, s. 86].

W trakcie wielotygodniowych spotkań z Josipem Broz Tito, Stalin bez 
zażenowania dokonał też oceny przywódców koalicji antyhitlerowskiej twierdząc: 
«Może myślicie, że zapomniałem, kim są Anglicy i kim jest Churchill tylko dlatego, 
że jesteśmy sprzymierzeńcami. Nic nie jest im milsze, jak oszukać swych 
sprzymierzeńców. Podczas pierwszej wojny światowej stale oszukiwali Rosjan i 
Francuzów. A Churchill? Churchill to taki typ, że jeśli go nie przypilnujesz 
wyciągnie ci ostatnią kopiejkę z kieszeni. Tak jest, kopiejkę z kieszeni! Kopiejkę z 
kieszeni! A Roosevelt? Roosevelt jest inny. Wyciąga rękę tylko po grubsze 
pieniądze. Ale Churchill? Churchill – nawet po kopiejkę» [5, s. 59].

24 stycznia 1944 r. Dział Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przekazał premierowi polskiego rządu w Londynie kierunki działalności propagandy 
sowieckiej. W punkcie pierwszym wskazano, że będą oni oddziaływać na Polskę 
poprzez zastraszenie, lansując tezę, że jest ona zdana na ich łaskę, i że tylko w ten 
sposób można uratować naród od zagłady biologicznej [11, s. 14].

W dniach od 22 do 23 lutego 1944 roku odbywała się debata w Izbie Gmin, w 
trakcie której Anthony Eden, brytyjski minister spraw zagranicznych, określił cele 
polityki zagranicznej swego rządu, mówiąc między innymi: «Utrzymanie pokoju 
zależy od bliskiego i serdecznego porozumienia między Imperium Brytyjskim, 
Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim». Ze stenogramu z posiedzenia 
wynika też, że wbrew już podjętym decyzjom o strefach wpływów (mamy tu na 
myśli konferencje w Teheranie i w Moskwie), Eden kategorycznie zapewnił, że «nie 
zgodziliśmy się na żadne sfery wpływów. Nie przyjęliśmy żadnych barier. Mamy 
zupełna swobodę interesowania się sprawami Europy i narodów europejskich i nikt 
spośród nas (to jest spośród partnerów konferencji w Moskwie i Teheranie) nie 
zgodził się na ustalenie sfer wpływów» [13, s. 78,79]. Powyższa wypowiedź nie była 
niestety prawdziwa. Jest oczywistym, że już wówczas za zgodą przede wszystkim 
Wielkiej Brytanii dokonano wstępnego podziału stref wpływów, przede wszystkim 
Związku radzieckiego. Wiadomo też było, że między innymi Polska miała pozostać 
pod politycznym «patronatem» ZSRR.

Tymczasem 31 marca 1944 r. Józef Zarański, szef sekretariatu Prezesa RM, w 
rozmowie z ambasadorem Wielkiej Brytanii Owenem O’Malley’em usłyszał, że 
«w każdej sytuacji rząd polski powinien trzymać się mocno Anglii i Stanów 
Zjednoczonych» [12, s. 52].

Były to jednak słowa bez potwierdzenia. Dostarczone przez Brytyjczyków 
uchwały konferencji w sprawie Polski stwierdzają między innymi: «W wyniku 
zupełnego oswobodzenia Polski przez Armię Czerwoną powstała tam nowa sytuacja. 
Czyni to konieczność ustanowienia Tymczasowego Rządu Polskiego. (…) Rząd 
Rosji Sowieckiej, utrzymujący teraz stosunki dyplomatyczne z obecnym 
Tymczasowym Rządem Polskim, oraz rządy: Zjednoczonego Królestwa i Stanów 
Zjednoczonych nawiążą stosunki dyplomatyczne z nowym, Polskim Tymczasowym 
Rządem Jedności Narodowej oraz wymienią ambasadorów» [14, s. 28].



Po raz kolejny Polska pozostała osamotniona w walce o suwerenność, 
demokratyczny ustrój, prawa swoich obywateli, bezpieczne i sprawiedliwe granice. 
Decydujący o takim stanie rzeczy przywódcy, oprócz J. Stalina, nie zdawali sobie 
sprawę, że faktycznie wraz z zakończeniem działań wojennych dokona się podział 
polityczny, który da początek wyścigowi zbrojeń, będący między innymi jednym z 
elementów zimnej wojny. W tej sytuacji należy zgodzić się, że zimna wojna to „stan 
otwartej wrogości i dwubiegunowej rywalizacji nacechowanej w wysokim stopniu 
napięciem i konfrontacją między dwoma mocarstwami oraz dwoma systemami 
społeczno-politycznymi i gospodarczymi nie przekraczającej jednak progu konfliktu 
zbrojnego. Utożsamiano ją z wielopłaszczyznową aferą stosunków między Stanami 
Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim oraz dwoma odrębnymi systemami 
światowymi: kapitalizmem i socjalizmem. Znajduje to adekwatne odbicie w formule: 
«Ameryka przeciwko Rosji, Zachód przeciwko Wschodowi» [15, s. 18].

Przyjmując powyższą definicję jako podstawę rozważań należy dodać, że 
czasokres trwania zimnej wojny jest różnie dzielony i uzasadniany. Wszyscy jednak 
uważają, że najbardziej napiętym okresem w trakcie zimnej wojny były lata od 
zakończenia II wojny światowej do roku 1956, w który to przedziale umiejscawiane 
jest apogeum zimnowojennej konfrontacji. Trzeba jednak podkreślić, że faktycznie 
zimna wojna trwała aż do końca lat 80. XX w. W tym też okresie wzrostowi 
nieufności towarzyszyło przyspieszenie wyścigu zbrojeń przez ZSRR oraz decyzja 
USA o przystąpieniu do tworzenia paktów militarnych [3, s. 131,132]. 

O państwach zniewolonych przez Związek Radziecki i możliwości ukazania 
światu ich prawdziwego stanu pisał Rząd Polski na Uchodźstwie jeszcze w 1959 r. 
Dokument w tej sprawie powstał w związku odbywającymi i mającymi się odbywać 
rozmowami mężów stanu państw demokratycznych. Jak zauważono, rozmowy te 
mogą dotykać ważnych interesów narodu polskiego i Polski oraz innych narodów 
okupowanych przez Rosję Sowiecką. Rząd Polski w Londynie przedstawił też 
prawdziwe intencje, którymi w polityce zagranicznej kierował się wówczas Nikita 
Chruszczow, o którym napisano między innymi, że «pragnie [on] w pierwszym 
rzędzie sprowadzić zachodnie mocarstwa na drogę stopniowego wycofywania swoich 
sił zbrojnych aż do granic swoich własnych państw. W ten sposób zamierza postawić 
Rosję w jeszcze korzystniejszej pozycji strategicznej, związać zagrabione narody w 
ostateczny sposób w orbicie sowieckiej oraz ustalić definitywnie linię podziału 
pomiędzy Wschodem a Zachodem. W ten sposób zagrabione przez Rosje narody 
pozostałyby na zawsze po wschodniej stronie» [8, s. 187]. 

Dla Polski i świata zimna wojna kojarzy się między innymi z takimi 
wydarzeniami jak: kryzys berliński z 1953 r., rewolucję węgierska 1956 r., kryzys 
kubański 1962 r., tzw. „Praska Wiosna” 1968 r., czy decyzję NATO o 
rozmieszczeniu rakiet średniego zasięgu w Europie w 1979 r. [7, s. 20]. Polskę 
również dotknęły tragiczne wydarzenia. Należy tu wymienić Poznański Czerwiec 
1956 r., protesty robotników w Gdańsku i w Gdyni 1970 r., masowe wystąpienia 
robotników w 1980 r., czy wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny na całym 
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Powyższe protesty między innymi robotników portowych w 1970 r. znalazły 
się między innymi w zainteresowaniu Rządu Polskiego na uchodźstwie, który na 



znak solidarności z protestującymi w specjalnym oświadczeniu napisał: «Ostatnie 
tragiczne wydarzenia w Polsce, którego ofiarą padły setki zabitych i rannych 
robotników polskich, w tym kobiet i dzieci, wykazały wobec całego świata, że 
narzucony Polsce po ostatniej wojnie reżym komunistyczny nie ma poparcia 
społeczeństwa polskiego. (…) Sytuacja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej, 
rezultat układów w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, uniemożliwia wyzwolenie narodu 
polskiego z pęt niewoli komunistycznej bez równoczesnej likwidacji skutków tych 
układów we wszystkich krajach tego obszaru. W tych warunkach Rząd RP ostrzega 
rodaków w kraju przed wystąpieniami prowadzącymi do rozlewu krwi w 
okolicznościach, w których nie ma widoków na odzyskanie prawdziwej 
niepodległości» [9, s. 27].

Należy wspomnieć, że o państwach tzw. bloku socjalistycznego na Zachodzie 
mówiło się, że są «za żelazną kurtyną» [18, s. 163]. Jeden z autorów książki na ten 
temat stwierdził: «mamy pogardę do Moskali za ich azjatycką skłonność 
niszczycielską, za bezceremonialność, z jaka traktują po niwach wiekowej pracy 
cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, 
która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza» [6, s. 47]. To drugie oblicze 
zostało przynajmniej w części opisane przez Patricka Wringha: «Widok tego, co na 
wschód od Polski, jest zdecydowanie jeszcze bardziej odrażający – to obraz piekła, 
jaki zapanuje w całym bloku wschodnim, jeśli Zachód nadal pozostanie bierny»
[19, s. 397]. Biorąc pod uwagę stacjonujące w państwach tzw. bloku socjalistycznego 
wojska, wojennych sowieckich komendantów miast, wszechwładną NKWD, 
aresztowania nawet członków rządu polskiego (proces szesnastu), nie należy się 
dziwić, że «rządy różnych wschodnioeuropejskich państw nigdy nie wychodziły poza 
ramy wytyczone przez Związek Radziecki, to eksperymentowały ze zwiększeniem 
roli spółdzielni [produkcyjnych] albo ograniczeniem wpływu Kościoła katolickiego, 
mamy tu na myśli między innymi internowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego –
lata 1953 1956 [20, s. 38], czy zamordowanie przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego 
Popiełuszk i [1, s. 60]] ze zwiększeniem liczby agentów bezpieki albo 
dopuszczaniem większej swobody artystycznej» [2, s. 516].

Symbolicznym zakończeniem zimnej wojny był tzw. upadek muru 
berlińskiego i zjednoczenie Niemiec. Polska w tym okresie odzyskała suwerenność i 
po wielu latach starań dołączyła do państw demokratycznych, stając się liderem 
przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Z perspektywy ostatnich kilku lat można 
przyjąć, że Polska jest przykładem dla Ukrainy w jej drodze do Zjednoczonej 
Europy.

Wnioski i perspektywy następnych badań. Z uwagi na wagę i drażliwość 
tematyki wskazanym jest prowadzenie szerokich badań, przede wszystkim 
archiwalnych, by doprowadzić do jak największej ilości publikacji opierających się 
na materiałach źródłowych. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na akta 
dotychczas nieudostępniane, chociażby z uwagi na ich specjalny charakter i 
obowiązkową okres karencji.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК НАСЛІДОК 
ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН У ПЕРІОД ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

Як відомо, холодна війна – це період постійної напруженості в 
міжнародних відносинах між двома світовими політично-військовими 
блоками, що формуються навколо Сполучених Штатів Америки (так званий 
«Захід») і Союзом Радянських Соціалістичних Республік (так званий «Схід»). 
Вона характеризувалася гонкою озброєння, що відноситься до спроб 
військового домінування в світі. Після Другої світової війни Польща, поряд з 
іншими країнами Центральної та Східної Європи, опинилися у сфері впливу 
Радянського Союзу. Холодну війну можна охарактеризувати як «непрошене 
кохання (мова йде про антифашистську коаліцію), яке після війни дуже легко 
перетворилося на нерозсудливу ненависть».

Ключові слова: холодна війна, гонка озброєнь, антигітлерівська коаліція, 
сфера впливу.
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БАЗЕЛЬ III В РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Мета дослідження: визначити особливе значення Базельських угод про 
капітал у створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських 
систем. Методи дослідження: загальнонаукові теоретичні, вивчення та 
узагальнення відомостей. Визначено основні принципи банківського 
регулювання, особливе значення Базельських угод про капітал у створенні 
сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і 
попередження фінансових криз, досліджено нову систему захисту ту суть 
нових директив Базель-ІІІ. Розуміння циклічності економічних криз змушує
міжнародну спільноту знаходити шляхи захисту банківської системи. 
Остання економічна криза вдарила саме по цій фінансовій системі і дала 
зрозуміти спеціалістам, що необхідно вдосконалити захист фінансової 
системи світу. В узагальненому вигляді «Базель-III» представляє собою 
сукупність заходів щодо регулювання, банківського нагляду та управління 



ризиками у фінансово-кредитному секторі. Суть нових директив полягає в 
значному посиленні вимог до банківських резервів на покриття можливих 
втрат від активних операцій, а саме до банківських ліквідних резервів та їх 
якості. Україна прагне бути активним учасником світових фінансових ринків і 
для цього їй необхідно слідувати загальноприйнятим світовим нормам і 
стандартам.

Висновки. Базель-III значно посилює вимоги до структури та якості 
капіталу банку: вводяться нові мінімальні вимоги до достатності капіталу 
першого рівня і його складової частини – базового капіталу.

Ключові слова: угода про капітал, Базельські угоди, банківська система, 
державне регулювання.

Світова фінансова криза в нинішній час торкнулася практично всіх країн
світу, і в даний час світова банківська система знаходиться на стадії 
відновлення. Дана криза завдала сильний удар по власному капіталу 
комерційних банків і призвела до нестачі високоліквідних активів. В Україні 
багато банків понесли значні збитки, деякі з них пройшли санацію та 
реструктуризацію своїх боргів, інші були ліквідовані. У результаті цих подій, 
світова криза змусила регулюючі та наглядові органи посилити контроль над 
банківською діяльністю, посилити вимоги щодо розрахунку та дотримання 
пруденційних нормативів і внести коректування в законодавчі акти [1].

Вирішенням цієї проблеми також зайнявся міжнародний Базельський 
комітет з банківського нагляду, який у листопаді 2010 р. в Сеулі на саміті країн 
«великої двадцятки» схвалив третю базельську угоду – Базель III. Щоб оцінити 
важливість впровадження норм Базель-ІІІ в банківську систему України, 
важливо розглянути виникнення та дію всіх Базельських угод про капітал.

Зупинимося на понятті і функції Базельського комітету. Базельський 
комітет з банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків (англ. 
Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements) був 
заснований в місті Базель (Швейцарія) в 1974 р. президентами центральних 
банків країн «групи десяти» (G10). Членами комітету є високопоставлені 
представники центральних банків і органів фінансового регулювання таких 
країн як Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, 
Гонконг, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, 
Нідерланди, Росія, Саудівська Аравія, США, Сінгапур, Туреччина, Франція, 
Швеція, Швейцарія, ПАР, Південна Корея і Японія [6, с. 398].

Європейська служба банківського нагляду, Європейський центральний 
банк, Європейська комісія, Інститут фінансової стабільності і Міжнародний 
валютний фонд беруть участь в роботі на правах спостерігача. Збирається 
Базельський комітет з банківського нагляду чотири рази на рік. Комітет 
розробляє директиви і рекомендації для органів регулювання держав-членів. 
Ці рекомендації не є обов’язковими до виконання [2].

У 1988 р. Базельський комітет з питань банківського нагляду прийняв 
Міжнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу (Іnternational
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). Документ відомий 



також як Угода про капітал, або Базельська угода. Пізніше цей документ 
отримав ще одну скорочену назву – «Базель».

Базельська угода про капітал 1988 р. («Базель») визначила для банків 
стандарти достатності капіталу, а саме: елементи капіталу, вагові коефіцієнти 
ризику, цільовий стандартний коефіцієнт достатності капіталу. Базельська 
угода І містила такі основні постулати: капітал банку складається з основного 
та додаткового; капітал потрібен для покриття кредитного ризику, який 
визначається за допомогою вагових коефіцієнтів; співвідношення між 
капіталом банку та його активами, взятими з урахуванням коефіцієнта 
кредитного ризику [3].

Прийняття Угоди про капітал стало переломним етапом для розвитку 
банківського нагляду у світі. З її появою органи банківського регулювання 
отримали перший стандарт міжнародного рівня, на який можна було рівнятися. 
Слід зазначити, що Угода про капітал із самого початку була націлена на 
«міжнародно-активні банки» і була обов’язковою лише для країн – членів 
Базельського комітету (до яких не відноситься Україна). Однак відносна 
простота й доступність методик і підходів Угоди про капітал привели до того, 
що її було запроваджено майже у 130 країнах світу, у т. ч. в Україні, причому 
щодо всіх банків – об’єктів нагляду незалежно від їх «міжнародної активності».

У 2004 р. Базельський комітет прийняв нову концептуальну редакцію 
Угоди про капітал – Базельську угоду про капітал II («Базель-II»).Основною 
метою «Базеля-II» є сприяння адекватній капіталізації банків і вдосконаленню 
систем управління ризиками, і, таким чином, посиленню стабільності 
банківської системи в цілому. «Базель-II» не замінює попередні редакції Угоди 
про капітал, а лише доповнює їх. 

Розуміння циклічності економічних криз змушує міжнародну спільноту 
знаходити шляхи захисту банківської системи. Остання економічна криза 
вдарила саме по цій фінансовій системі і дала зрозуміти спеціалістам, що 
необхідно вдосконалити захист фінансової системи світу [5, с. 258].

Для виконання цих вимог Базельським комітетом з питань банківського 
нагляду було розроблено комплекс документів, який отримав назву «Базель-
III». В узагальненому вигляді «Базель- III» представляє собою сукупність 
заходів щодо регулювання, банківського нагляду та управління ризиками у 
фінансово-кредитному секторі [4, с. 24].

Суть нових директив полягає в значному посиленні вимог до банківських 
резервів на покриття можливих втрат від активних операцій, а саме до 
банківських ліквідних резервів та їх якості. Головне положення реформи 
передбачає поступове збільшення до 2019 р. рівня ліквідних резервів власного 
капіталу банківської установи з 4 % до 6 %. За невиконання вимог до 
буферного капіталу передбачаються санкції у вигляді обмежень на виплату 
бонусів співробітникам та дивідендів акціонерам [4, с. 25].

Україна прагне бути активним учасником світових фінансових ринків і 
для цього їй необхідно слідувати загальноприйнятим світовим нормам і 
стандартам. У даному контексті впровадження ряду принципів Базеля II та III 
зміцнить вітчизняний банківський сектор за рахунок кращого розуміння і 



кількісної оцінки ризиків, підвищення якості корпоративного управління та 
збільшення прозорості бізнесу. 

Висновки. Базельські угоди про капітал мають особливе значення у 
створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і 
попередження фінансових криз.Базель-III є реакцією на глобальну фінансову 
кризу 2007–2009 рр. Аналізуючи її причини, експерти в якості однієї з основних 
причин виділяли провали пруденційного регулювання діяльності фінансових 
посередників. В умовах поглиблення фінансової глобалізації національні 
стандарти організації, функціонування та регулювання діяльності фінансових 
посередників перестали відповідати сучасним вимогам. Базель-III значно 
посилює вимоги до структури та якості капіталу банку: вводяться нові 
мінімальні вимоги до достатності капіталу першого рівня і його складової 
частини – базового капіталу, відбувається поступове припинення визнання в 
капіталі гібридних інструментів, уточнюється список регулятивних вирахувань 
з капіталу.
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BASEL III IN THE REGULATION OF THE BANKING SYSTEM

Objective: to identify the particular importance of Basel Capital Accords to 
create favourable conditions to maintain the stability of the banking system methods: 
general scientific, theoretic, research and summarized information. The article 
determines the basic principles of banking regulation, particular importance of Basel 
Capital Accords to create favourable conditions in maintaining the stability of 
banking systems and preventing financial crises, explores new system of protection 
and the essence of the new Basel III directives. Cyclical economic crises forces the 
international community to find ways of protecting the banking system. The latest 
economic crisis critically hit the financial system and made it clear to the specialists 
that the security of global financial system has to be improved. In general, Basel-III 
is a set of measures on regulation, banking supervision and risk management in the 
financial and credit sector. The essence of the new guidelines is a significant 
strengthening of requirements for bank reserves to cover potential losses from active 
operations, namely the banking liquidity reserves and their quality. Ukraine wants to 
be an active participant in global financial markets and for this must follow global 
standards.

Conclusion: Basel-III sets higher standards to structure and quality of bank 
capital: new minimal standards as to the sufficiency of the 1st level capital and its 
constituent part – the base capital.

Key words: Capital Accord, Basel, banking, government regulation.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМАТІЇ В СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЯХ 
ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

У статті розкриваються питання сутності економічної дипломатії, 
реалізації принципів її політики, особливості необхідності державного 
регулювання та застосування інструментів антикризової політики 
економічної дипломатії. Проаналізовано питання зміни міжнародної 
конкурентоспроможності національної економіки в контексті четвертої 
промислової революції. Народження нових перспектив у зв’язку з переоцінкою 
міжнародного співробітництва, спеціалізації, реформи і знаходження нових 
джерел коштів і нового імпульсу для світової. 

У сучасних умовах, функції економічної дипломатії окреслюються 
розвитком і модернізацією структури світової економіки на всіх рівнях: 



глобальному, національному, регіональному. У міру поглиблення глобалізації 
дипломатичні напрямки експорту піднялися до рівня торгово-економічного, 
економічного управління національними інтересами за кордоном на всіх 
стадіях: порядок входження національних елементів в закордонну економіку, 
забезпечення гарантій, організація підтримки національним фірмам та 
окремим суб’єктам щодо розвитку та зміцнення іноземних позицій 
національної економіки, формування механізмів регулювання суперечок.

Ключові слова: економічна дипломатія, четверта промислова революція, 
інформаційна глобалізація, безпека, світові економічні відносини

Постановка проблеми. Четверта промислова революція триває в усьому 
світі, зокрема і в Україні та передбачає пріоритет інформаційних технологій, 
перехід до цифрової економіки, що є необхідними умовами розвитку 
і виживання українського бізнесу в умовах суворої конкуренції на світових 
ринках. Четверта промислова революція передбачає розвиток і злиття 
автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину 
саморегульовану систему, з якнайменшим або взагалі відсутнім втручанням 
людини у виробничий процес. Фаза промислової революції, яка 
характеризується злиттям технологій, що розмиває межі між фізичною,
цифровою та біологічною сферами в контексті розвитку кіберпростору, 
інформаційної безпеки країни. Реалізація принципів промислової революції в 
усіх сферах життєдіяльності обумовлюється також і зовнішніми зносинами 
країн, продиктованих, в свою чергу, процесами глокалізації, геополітичними та 
геоекономічними тенденціями. У зазначеному ракурсі економічна дипломатія 
визначає інструменти, які є допомогою розвитку співпраці країн та їх 
ефективній взаємодії в контексті четвертої промислової революції.

Аналіз використаних джерел. У зарубіжних та вітчизняних джерелах 
недостатньо розкриваються проблеми взаємозв’язку політики та дипломатії, 
економізації зовнішньої політики як засобу розвитку співробітництва між 
державами, простежується відсутність комплексного підходу до освітлення 
проблем економічної дипломатії в контексті геоекономічних та геополітичних 
процесів національної економіки, що вимагає активізувати дослідження даної 
проблематики, особливо з умовах змін світової економіки та визначення місця 
країн в світових процесах, загалом.

Серед американських політологів і теоретиків міжнародних відносин 
заслуговують на увагу дослідження дипломатів У. Бернса, А. Вершбоу, 
М. Стирна, Р. А.Уолкера, А. Эбана; британські дипломати Р. Барстон, 
Дж. Берридж, Дж. Кауфман, Г. Никольсон, Э. Сатоу та ін. Теоретичну основу 
статті становлять роботи провідних вітчизняних і закордонних учених і 
фахівців у сфері процесів конкурентоспроможності національної економіки, 
геоекономіки, геополітики, міжнародних процесів формування світового 
економічного порядку, таких як В. А. Вергун, Т. В. Зонова, В. М. Нижник, 
Р. Каґан, О. Коппель, О. М. Шаров, А. Уткін, К. А. Фліссак.

Дослідженням питань четвертої промислової революції та в контексті 
цього застосування інклюзивної моделі економічного розвитку країни 
присвячені праці переважно закордонних вчених: Д. Асмоглоу [12], 



Е. С. Райнета, Дж. Подеста [13]. Серед українських науковців можна виділити 
наукові праці С. С. Кожемякіної [11], О. Карп’юк [10]. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей економічної дипломатії як 
політики антикризового направлення з урахуванням геополітичних і
геоекономічних світових процесів в контексті тенденцій четвертої промислової 
революції.

Викладення основного матеріалу. Можливості розвитку та визначення 
місця в глокалізаційному світі для України полягають в наступних аспектах: 
інноваційний продукт потребує виходу на світовий ринок. Сучасна промислова 
автоматизація все більше стає IT-Powered Automation. Необхідним є отримання 
досвіду у зарубіжних виробників щодо використання передових технологій, 
інформування світу про свої вміння і знання, оутсорсинг проектування і 
монтажу, субпідряди, готовність до роботи на об’єктах по всьому світу; 
створення платформи для обміну інформацією щодо спеціалістів, проектів, 
досвіду для продажу своїх послуг світу; внутрішні стандарти необхідно 
адаптувати до міжнародних стандартами; проведення об’єднання бізнесу. 

До 2020 р. наслідки Четвертої промислової революції відкриють людині 
світ робототехніки та автономного транспорту, штучного інтелекту та навчання 
за допомогою машин, нових матеріалів, біотехнологій і геноміки.

Відомий швейцарський економіст доктор Клаус Шваб, засновник і 
керівник Всесвітнього економічного форуму, наголошує: «Четверта революція 
йде на нас, як цунамі! Швидкість цієї революції така висока, що політичній 
спільноті важко або навіть неможливо встигати з необхідними нормативними 
та законодавчими рамками». Він також вважає: «Ця революція кардинально 
змінить те, як ми живемо, працюємо, ставимося один до одного. Подібного 
масштабу і складності змін людству ще ніколи не доводилося відчувати. Уже 
зараз очевидно, що вона торкнеться всіх груп, шарів і прошарків людства і всіх 
професій». 

Найсильнішими факторами впливу на глобальну економіку є поширення
Інтернету, мобільного зв’язку, автоматизація рутинної інтелектуальної роботи; 
хмарні технології та рішення по зберіганню енергії; наступні покоління 
підходів до управління геномами; просунута робототехніка та транспорт без 
водіїв; 3D-друк і т. ін. Відповідно, такі процеси сприятимуть знищенню 
професій, які не потребують високої кваліфікації. 

В основі розвитку конкурентоспроможності товару, країни, підприємства 
покладені теорії міжнародної торгівлі, одна з яких теорія життєвого циклу 
продукції. Лише для управління системою її можна трактувати наступним 
чином: у залежності від стану розвитку суспільна на першому етапі розвитку 
(1-й рівень зрілості суспільства) основна увага приділяється продукції, а 
точніше, питанням безпеки продукції (послуг). Для вирішення проблеми 
застосовуються засоби технічного регулювання, обов’язкові для всіх суб’єктів 
товарно-грошових відносин. На другому етапі (2-й рівень зрілості) основним 
об’єктом уваги залишається та сама продукція, але акцент переноситься вже на 
якість, тобто її споживчі властивості. Тут нормативною основою є стандарти, 
які мають добровільний характер. На третьому етапі (3-й рівень зрілості) 



значну увагу починають приділяти вже організаціям, удосконаленню їхніх 
локальних цільових систем менеджменту, перш за все, менеджменту якості, на 
основі вимог стандартів на ці системи. І, нарешті, на четвертому етапі при 
досягненні найвищого рівня розвитку (4-й рівень зрілості) головна увага 
організацій приділяється вже цілісним системам менеджменту. Основний 
акцент робиться на яскраво вираженому соціально відповідальному ставленні 
до всіх зацікавлених сторін і цілеспрямованому системному вдосконаленню 
всіх аспектів діяльності. При цьому що вищий рівень ділової досконалості 
організації, то вища якість продукції. Поліпшуються також інші показники: 
продуктивність праці, собівартість продукції, вплив на довкілля, задоволеність 
персоналу тощо. 

Під впливом Всесвітнього економічного форуму 2016 р. технології 4.0 
стали популярними в контексті розвитку ІТ, бізнес-школ. Водночас, 99 % 
гравців ринку промислової автоматизації, навіть великі міжнародні бренди, 
присутні в Україні, не розкривають свою роботу в контексті трендів четвертої 
промислової революції. Нині, модернізація української промисловості є 
питанням уже не для обговорення, а для конкретних дій та висновків, 
нагальним є об’єднання з ІТ-сектором, іншими хай-тек спільнотами та спільне 
спрямування загального руху на прискорену модернізацію української 
промисловості, масово та швидко впроваджуючи нові технології 4.0.

В умовах глобальної конкуренції сучасні країни використовують 
широкий арсенал інструментів і методів економічної дипломатії для захисту 
національних інтересів. Актуальність використання коштів економічної 
дипломатії відображає конструктивний характер взаємодії країн у двосторонніх 
і багатосторонніх торгових відносинах. Економічна дипломатія спрямована на 
виконання цілей і завдань торговельної політики, захисту внутрішнього ринку 
від кризових впливів у світовій економіці, особливо жорсткою іноземної 
конкуренції, різкого зростання імпорту та  ін. несприятливих умов для розвитку 
національної економіки, а також захисту прав і економічних інтересів 
вітчизняних підприємств і ін. суб’єктів господарювання за кордоном. 
Покликання дипломатії – забезпечення національної безпеки держави шляхом 
ведення переговорів. Іншими словами, певна антикризова політика для 
зменшення або скасування гострих кутів у співпраці двох або більше сторін. 
Економічна дипломатія – це особливий фундаментальний антикризовий 
інструмент, тому що спрямована саме на економічні інтереси країни. 
Прикладом може бути введення економічних санкцій і відповідна реакція на 
них, яка призводить до їх скасування, зменшення або збільшення.

Забезпечення національних інтересів та захист національної безпеки 
залишаються пріоритетним завданням економічної дипломатії; вони органічно 
включають в себе позиції своїх національних чинників на світовому ринку, що 
розширюється. Основними для економічної дипломатії стають поняття 
поєднання національного виробництва, традицій, національних пріоритетів. 
Економічна дипломатія не тільки допомагає вирішенню поточних і 
орієнтованих на найближче майбутнє завдань, але також впливає на характер 
оцінок навіть віддалених суспільно-економічних перспектив.



У сучасних умовах у дипломатії України формується багатосторонній 
характер і економічна дипломатія набуває креативних форм реалізації. 
Традиційні форми реалізації дипломатії із застосуванням креативних, 
нетрадиційних форм є запорукою успіху і розвитку.

У нових умовах прояву креативних форм дипломатії, створюють 
передумови для  ін. підходів до вирішення завдань, які ставляться перед 
економічною дипломатією. Рішення даних проблем вимагає інформаційного, 
інноваційного, культурного та ін. підстав для застосування антикризових дій.

Реалізація принципів економічної дипломатії пов’язано зі здійсненням 
торговельної політики держави, питання антикризової функції економічної 
дипломатії набуває особливої актуальності. Кризові процеси обумовлюються 
різким загострення суперечностей, які виникають у процесі взаємодії окремих 
суб’єктів світогосподарських зв’язків. Покликання дипломатії – забезпечення 
національної безпеки держави шляхом ведення переговорів. Іншими словами, 
певна антикризова політика для зменшення або скасування гострих кутів у 
співпраці двох або більше сторін. Економічна дипломатія – це особливий 
фундаментальний антикризовий інструмент. Яскравими прикладами, можуть 
бути введення економічних санкцій і відповідна реакція на них, яка може 
призводити до їх скасування, зменшення або збільшення. 

Антикризові процеси з боку держави здійснюються шляхом використання 
інструментів організаційно-економічного, нормативно-правового впливу, які 
направлені на захист суб’єктів національного ринку від кризових явищ. 

Нині функції економічної дипломатії обумовлюються, в першу чергу, 
розвитком і модернізацією структури світової економіки на всіх рівнях: 
глобальному, національному, регіональному. А саме відбувається розширення 
числа країн-учасниць. У міру поглиблення глобалізації дипломатичне 
спрямування експорту піднялося до рівня торгово-економічного або 
економічного управління національними інтересами за кордоном на всіх 
стадіях: порядок входження національних факторів у закордонну економіку, 
забезпечення гарантій, організація підтримки національним фірмам і окремим 
обличчям у діяльності з розвитку і зміцнення закордонних позицій 
національної економіки, формування механізмів дозволу суперечок. 

Висновки. Забезпечення національного інтересу і захист національної 
безпеки залишаються пріоритетним завданням економічної дипломатії; вони 
органічно містять у собі позиції своїх національних факторів на світовому 
ринку, що розширюється. Важливого значення набуває здатність економічної 
дипломатії працювати в режимі, що випереджає, забезпечувати політичний 
заділ для просування економічних інтересів. Основними для економічної 
дипломатії стають поняття поєднання національного виробництва, традицій,
національних пріоритетів. Економічна дипломатія не тільки допомагає 
вирішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє завдань, але також 
впливає на характер оцінок навіть віддалених суспільно-економічних 
перспектив. Економічна дипломатія набуває особливих форм прояву. 
У сучасних умовах у дипломатії України формується багатосторонній характер 



і креативні форми реалізації, що є необхідною умовою визначення країни в 
сучасних світових трансформаційних умовах.
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Key words: economic diplomacy, the fourth industrial revolution, 
informational globalization, security, world economic relations.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ КОНТРОЛЮЮЧИМИ 
ОРГАНАМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Українська держава наразі активно проводить програму реформ, які 
спрямовують країну шляхом європейської інтеграції до відкритої та прозорої 
демократії. У контексті заходів з удосконалення економіко-правових відносин 
різних сфер і податкової модернізації зокрема, питання проведення 
податкового контролю за допомогою використання електронних технологій 
виявляється надзвичайно актуальним. Мета дослідження: вивчення 
міжнародної практики проведення електронного аудиту контролюючими 
органами у сфері оподаткування з метою концептуалізації підходів до 
формування інституту електронної перевірки та розробки пропозиції щодо 
порядку організації та проведення електронних перевірок в Україні. 
Методологічною основою стало використання сукупності загальнонаукових та 
спеціально-правових методів дослідження, що забезпечило об’єктивний аналіз 
досліджуваного явища, зокрема діалектичного методу (характеристика 
інституту електронних перевірок як способу здійснення податкового 
контролю); порівняльно-правового методу (оцінка вітчизняної та світової 
практики запровадження електронних перевірок, аналіз наявних підходів до їх 
організації та проведення); структурно-функціонального методу (визначення 
структурних елементів механізму організації та проведення електронних 
перевірок, їх взаємозв’язку); формально-юридичного методу (розробка 



пропозицій щодо організації та подальшого удосконалення механізму 
здійснення електронних перевірок в Україні).

Характеристика правової регламентації відносин у сфері електронних 
перевірок як системи нормативних актів, що визначають умови та порядок їх 
організації та проведення, засвідчила її фрагментарність і необхідність 
подальшого удосконалення. Потребують вирішення питання подальшого 
формування правової бази для проведення електронного аудиту, вибору 
програмного забезпечення для нього, а також розвитку практики 
електронного документообігу серед платників податків. Відсутність дієвої 
політики по відношенню до захисту персональних даних платників, спричинене 
прогалинами у правовому режимі використання інформації, недостатній 
рівень їх комп’ютерної та інформаційної грамотності призводить до 
створення систем надання електронних послуг із низьким рівнем 
результативності.

Ключові слова: адміністрування податків, документальна невиїзна 
позапланова електронна перевірка, електронний аудит, електронний 
документообіг.

Проста та економічно справедлива податкова система з мінімальними 
затратами часу на розрахунок і сплату податків, яка б створювала необхідні 
умови для сталого розвитку національної економіки, забезпечувала достатнє 
наповнення державного бюджету України й місцевих бюджетів є ціллю, що 
передбачена Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» [1], та досягнення 
якої, завдяки реформаційним зміна, означатиме перехід від наглядово-каральної 
функції фіскальних органів до обслуговуючої; зменшення кількості податків, 
їхнього розміру та спрощення порядку розрахунку й сплати; упровадження 
електронних сервісів для платників податків; удосконалення законодавства 
України, спрямованого на посилення боротьби зі схемами ухиляння від сплати 
податків як юридичними, так і фізичними особами тощо.

Зменшення тягаря для платників податків, належне обслуговування та 
зниження кількості випадків оскаржень результатів аудиту, вищий рівень 
довіри до адміністрування податкових платежів, покращена точність 
аудиторського звіту, дієвість та ефективність податкового законодавства –
ті переваги, що надає впровадження електронних перевірок контролюючими 
органами у сфері оподаткування. Цей інститут є достатньо новим, тому правова 
регламентація організації та проведення електронного аудиту є неповною та 
несистематизованою. Діапазон нормативно-правових актів, що так чи інакше 
зачіпають обумовлений предмет правового регулювання, досить широкий.

Проблематику податкового контролю, а саме: питання організації та 
проведення перевірок досліджували як представники економічної науки, так і 
вчені-правознавці, зокрема В. П. Вишневський, В. І. Коротун, А. І. Крисоватий, 
С. Л. Лондар, В. М. Мельник, С. В. Онишко, В. А. Онищенко, О. О. Сунцова, 
К. І. Швабій, а також Є. О. Алісов, Л. М. Касьяненко, І. Є. Криницький, 
М. П. Кучерявенко, А. Н. Козирін, Л. А. Савченко та ін. У той же час у 
контексті подальшого удосконалення системи податкового контролю 



потребують окремого дослідження організаційно-методичні аспекти 
проведення електронних перевірок (електронного аудиту); лише невелика 
кількість наукових досліджень присвячена останнім, серед них праці 
Н. М. Круглої, Л. О. Матвійчук, В. А. Туржанського та О. В. Яковенко.

Нині у практичній діяльності контролюючих органів активно вживаються 
поняття «податковий аудит», «електронний аудит», «комп’ютеризований 
аудит» та «електронна перевірка». У цьому контексті в Україні на нормативно-
правовому рівні знайшло своє закріплення лише визначення електронної 
перевірки як документальної невиїзної позапланової електронної перевірки, що 
проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним 
ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього 
Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому 
обліку (підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України [2]).

Така перевірка є безкоштовним податковим аудитом, а тому має низку 
схожих та відмінних ознак, що поєднують в собі особливості як аудиторської 
діяльності, так і контрольно-перевірочної роботи уповноважених органів у 
сфері оподаткування. Зокрема, щодо спільних рис, то ведеться мова про мету та 
завдання (відповідність чинному податковому законодавству діяльності та 
поданої до податкового органу документації), об’єкт і предмет аудиту 
(платники податків і відповідна документація). Відмінними рисами 
податкового аудиту, який проводиться незалежними особами-аудиторами та 
уповноваженими особами контролюючих органів у сфері оподаткування є різні 
суб’єкти проведення, підсумкові документи (звіт чи довідка), наслідки у разі 
встановлення відхилень (зниження потенційних ризиків відповідальності та 
санкції), користувачі інформації та порядок проведення (нормативна основа 
Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII та 
Податковий кодекс України від 02.12.2010) [3, с. 29].

Аналіз Директиви 2014/56/ЄС Ради Європейського Союзу від 16.04.2014,
що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄС про обов’язковий аудит річних 
звітів та консолідованих звітів [4], свідчить про посилення уваги європейських 
урядових структур до аудиту податкових питань.

Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (далі ОЕСР)
розробила низку стандартів аудиту в електронному вигляді з метою полегшити 
навантаження на платників податків, які перевіряються, та сприяти дотримання 
останніми вимог податкового законодавства (FTA Guidance Notes on E-Auditing 
Standards, 2010). Ці стандарти містяться в п’яти Рекомендаціях з податкового 
адміністрування та були підготовлені у співпраці з представниками податкових 
органів, бухгалтерських та аудиторських професій, а також розробників 
програмного забезпечення [5]. Вказівки стосуються питань програмного 
забезпечення податкового обліку, процедури конфеденційності електронної 
інформації та методології організації та проведення електронного аудиту як 
внутрішнього, так і зовнішнього. Саме тому вказані настанови є корисними для 
широкого кола суб’єктів. Терміни «електронний аудит» і «процес здійснення 
електронного аудиту» вживаються для опису використання комп’ютерних 
програм з метою зберігання записів та даних, які містяться в електронних 



системах. У країнах, що використовують електронний аудит (країни ЄС, США, 
Австралія, Індія), кожен платник податків зобов’язаний вести фінансовий облік 
в електронному форматі [6, с. 117].

Однією зі складових сучасної системи взаємозв’язку та взаємодії 
платників податків і контролюючих органів є здійснення електронного 
документообігу, що свідчить про намагання спростити взаємовідносини, 
забезпечити діалог та співпрацю, встановити паритет інтересів держави та 
суб’єктів господарювання. Модернізація податкового контроля завдяки 
впровадженню нових інформаційних технологій вважається 
найраціоналістичною, оскільки контроль завдяки безконтактним технологіям і
технологічним процесам (Control trough Nonhuman Technologies) притаманний 
постіндустріальному суспільству. Дійсно, останніми роками спостерігається 
тотальна інтеграція інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя. 
У той же час, застосування комп’ютеризованих новацій у відносинах між 
контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків може 
сприяти як оптимізації виконання податкового обов’язку, так і спричинити 
конфлікт у випадку нечіткого або неповного правового регулювання процедур 
застосування відповідної технології. 

Значна кількість країн впроваджують Стандартний файл для перевірки 
(Standart Audit File for Tax (SAF-T)), який охоплює різні дані, звіти, фінансову 
документацію [7].

У контексті проведення податкових перевірок актуальним залишається 
питання нерозголошення відомостей про платника податків без його письмової 
згоди і відомостей, які містять конфіденційну інформацію, державну, 
комерційну або банківську таємницю і стали відомі посадовим особам у ході 
виконання їх службових обов’язків. ОЕСР значну увагу приділила 
зобов’язанням зберігати надану фінансову інформацію у вже згаданих 
Рекомендаціях з податкового адміністрування. Зокрема, вказуючи на те, що 
сумлінність платників податків щодо виконання свого податкового обов’язку 
неодмінно повязана із впевненістю в тому, що конфіденційна фінансова 
інформація не розкриється ні випадково, ні умисно.

Відсутність дієвої політики по відношенню до захисту персональних 
даних платників, спричинене прогалинами у правовому режимі використання 
інформації, недостатній рівень їх комп’ютерної та інформаційної грамотності 
призводить до створення систем надання електронних послуг з низьким рівнем 
результативності.

Отже, електронний аудит є важливою функцією контролюючих органів у 
сфері оподаткування, що має свою нормативно-правову основу організації і 
проведення та відповідне техніко-методичне забезпечення. Враховуючи 
активну співпрацю України та країн, що запровадили електронний аудит у 
сфері оподаткування, є сподівання на повноцінне функціонування даного 
інституту у вітчизняних реаліях.
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INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC AUDIT BY CONTROL 
AGENCIES IN TAXATION: INTERNATIONAL TRENDS

Ukrainian government is now actively pursuing a program of reforms that 
steer the country through European integration to an open and transparent 
democracy. In the context of measures to improve the economic and legal 
relationship of different areas and tax modernization in particular, the issue of tax 
control through the use of electronic technology is becoming extremely important.

Characteristics of legal regulation of relations in the field of electronic 
checks as a system of regulations that determines the conditions and the procedures 
for organizing and conducting has shown its fragmentation and the need for further 
improvement.

The issues of further development of a legal framework for electronic audit, 
choice of software for it, and development of practice of electronic documents among 
taxpayers are to be solved.

The absence of effective policies for the protection of personal data payers is 
caused by the gaps in the legal regime of use, low level of computer and information 
literacy leads to the creation of electronic services with a low level of performance.

Key words: tax administration, off-documentary unscheduled electronic 
check, electronic auditing, electronic document.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Статтю присвячено дослідженню ролі прямих іноземних інвестицій у
реалізації інтеграційної стратегії України. Метою статтіє оцінка стану та 
проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України, аналіз 
інвестиційного клімату як основного чинника активізації інвестиційних 
процесів у країні та окреслення основних напрямів підвищення інвестиційної 
привабливості економіки України і активізації залучення іноземних інвестицій.

У статті розкрито сутнісні характеристики прямого іноземного 
інвестування, виділено особливості надходження іноземних інвестицій в 
умовах нинішньої економічної та політичної кризи, проаналізовано динаміку та 
структуру іноземних інвестицій в українську економіку як в цілому, так і за 
регіональним, галузевим і географічним розподілом. Методологічною основою 
дослідження є роботи провідних вітчизняних фахівців у сфері прямого 
іноземного інвестування. При вирішенні поставлених завдань
використовувалися методи статистичного аналізу, системного узагальнення, 
а такожякісного і кількісного порівняння. Визначено, що в країні залишається 
досить високий ризик іноземного інвестування та інвестиційний клімат є 
незадовільним, обґрунтовано чинники, що мають визначальний вплив на 
формування пріоритетів іноземного інвестування з точки зору забезпечення 
стратегічних інтересів держави, сформульовані подальші кроки та 
перспективи залучення і акумулювання таких інвестицій.

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, 
інвестиційний клімат, інвестиційні процеси, інвестори.

Постановка проблеми. Важливу роль у розвитку економіки країни 
відіграє обсяг залучених іноземних інвестицій, що є одним із ключових 
макроекономічних показників для української економіки. Залучення коштів 
іноземних інвесторів дає змогу країні впроваджувати новітні технології, 
використовувати передовий зарубіжний досвід, розвивати бізнес, поліпшувати 
платіжний баланс, комплексно використовувати ресурси, розвивати експортний 
потенціал і знижувати рівень залежності від імпорту, досягати соціально-
економічного ефекту тощо.Однак події в Україні 2014–2016 рр., що стосуються 
Російської військової агресії в АР Крим та на сході України,суттєво змінили 
національну економічну ситуацію та трансформували інвестиційний клімат 
України, що призвело до дестабілізації економічної системи. Тому питання
оцінки стану іноземного інвестування та створення сприятливих умов розвитку 
бізнес-клімату в Україні залишається одним з найактуальніших.



Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даній проблематиці приділяли 
увагу чимало вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме: В. Антонов, Л. Галан, 
Т. Гринів, М. Диха і А. Руденко, Т. Заяць, В. Марцин, В. Мотриченко, 
А. Пересада, С. Онікієнко і Ю. Коваленко, А. Переверзєва, Я. Ромусік, 
В. Типанов, Н. Ульянова та ін.. Автори визначають різні підходи до вирішення 
проблеми залучення іноземного інвестування задля розвитку національної 
економіки загалом. Проте, не зважаючи на чисельні праці науковців та їх 
значний вклад у дослідження даної проблеми, подальшого дослідження 
потребує комплексний аналіз й оцінка сучасного стану залучення 
іноземних інвестицій в національну економіку для підвищення її 
конкурентоспроможності, вирішення соціальних проблем суспільства та 
забезпечення добробуту нації. Зокрема, варто приділити увагу подальшому 
підвищенню інвестиційної привабливості країни з урахуванням ситуації в 
країні та шляхам активізації залучення іноземних інвестицій в Україну. 

Метою статті є оцінка стану та проблем залучення іноземних інвестицій 
в економіку України, аналіз інвестиційного клімату як основного чинника 
активізації інвестиційних процесів у країні та окреслення основних напрямів 
підвищення інвестиційної привабливості економіки України і активізації 
залучення іноземних інвестицій.

Виклад основного матеріалу. Економіка України перебуває в складній 
економічній ситуації, яка зберегла тенденції до погіршення у 2016 р. внаслідок 
продовження агресивної політики Російської Федерації, окупації Криму, 
військових операцій на сході України та неефективних економічних реформ. 
Такий стан в Україні значно ускладнює залучення в її економіку прямих 
іноземних інвестицій, а наявний обсяг вкладень не забезпечує передумов 
економічного зростання і навіть повноцінного їх відтворення.

Ключовим фактором, що суттєво впливає на інвестиційну привабливість
країни та її територій, є інвестиційний клімат, який передбачає наявність
певних умов інвестування, що впливають на переваги потенційного інвестора у
виборі того чи іншого об’єкта інвестицій. Окрім того, на інвестиційну 
привабливість значно впливає не лише загальний стан економіки країни, 
а й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь втручання держави та рівень 
корупції.

Уповільнення залучення обсягів іноземних інвестицій за останній 
періодзумовлене не лише тим, що вітчизняна економіка стала менш 
привабливою для іноземних інвесторів, але й тим, що багато цих інвесторів 
спрямували свої кошти на внутрішні ринки для підтримання економіки своїх 
країн і різко скоротили інвестиційні вкладення за кордон.

Ці та інші чинники вплинули на динаміку інвестицій, особливо прямих 
іноземних інвестицій, яка вважається індикатором зміни рівня довіри та 
рейтингу країни. Економічна активність іноземних інвесторів в Україні за 
останній період незначна і, можна навіть сказати, що іноземні інвестиції в 
останні роки були відсутніми, що є відповіддю на питання про ефективність 
економічних реформ в країні. Підтвердженням цього є динаміка прямих 
іноземних інвестицій за період 2004–2015 рр. (рис. 1).



Однак, як видно із даних, у 2016 р., українська економіка вперше 
показала позитивну динаміку після 2013 р. За підсумками 2016 р. очікується 
1,5 % приросту ВВП. За даними НБУ, в наступному році економіка України 
зросте на 2,5 %, а в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку значиться, 
що ВВП може вирости від 1,9 % до 4 %.

У 2016 р. за даними держкомстату, у січні–вересні 2016р. в економіку 
України іноземними інвесторами вкладено 3801,3 млн. дол. США та вилучено 
459,3 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу) (у січні–вересні 
2015 р. – 2554,9 млн. дол. та 526,2 млн. дол., відповідно) [1]. 

Рис. 1. Динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну
(млрд. дол. США)

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на 1 жовтня 2016 р. становив 
45152,2 млн. дол. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 1058,0 дол. (на 1 жовтня 
2015 р. – 1026,1 дол.) [1]. Завдяки залученню додаткових коштів з’являється
можливість модернізувати, технологічно оновити виробництво, збільшити
обсяги та якість випущеної продукції, розвинути інвестиційну інфраструктуру
тощо.

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 
На підприємствах промисловостізосереджено 29,6 % загального обсягу прямих 
інвестицій в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 29,4 %. 
Враховуючи багаті природні ресурси та сприятливі природні умови України, 
перспективними галузями для інвестування могли б стати 
сільськогосподарський, туристичний та енергетичний сектори.



Позитивні зміни в структурі інвестицій вплинуть на структурні зрушення 
в економіці, на розвиток різних сфер та галузей національної економіки, на 
обсяги національного виробництва та зайнятості.

Таблиця 1

Прямі іноземні інвестиції в економіку України (млн. дол. США)

у т. ч.з
Усього

країн ЄС ін. країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні 
(акціонерний капітал і боргові 
інструменти) 
на 1 січня 2016 р.

50364,8 39238,9 11125,9

Акціонерний капітал нерезидентів на 
1 січня 2016 р.

42534,6 32467,2 10067,4

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 1 жовтня 2016 р.

45152,2 33239,4 11912,8

Боргові інструменти (заборгованість за 
кредитами та позиками, зобов’язання за 
торговими кредитами та ін. зобов’язання 
перед прямими інвесторами)
на 1 січня 2016 р. 7830,2 6771,7 1058,5
на 1 жовтня 2016 р. 7683,3 6670,3 1013,0
Прямі інвестиції нерезидентів в Україні 
(акціонерний капітал і боргові 
інструменти) 
на 1 жовтня 2016 р.

52835,5 39909,7 12925,8

Ключовим чинником, що визначає результати господарювання як на 
макро-, так і на мікрорівнях національної економіки, її 
конкурентоспроможність та перспективи розвитку, є обсяги, структура і 
ефективність використання інвестицій. 

На десять основних країн-інвесторів припадає 83,5 % загального обсягу 
прямих інвестицій, серед яких основними є Кіпр – 24,4 млрд. дол. США, 
Нідерланди – 13,1 млрд. дол. США, Німеччина–12,1 млрд. дол. США, Російська 
Федерація – 10,2 млрд. дол. США, Австрія – 5,8 млрд. дол. США, Велика 
Британія – 4,2 млрд. дол. США, Вірґінські Острови (Брит.) – 4,0 млрд. дол.
США [1]. 



Рис. 2. Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами-
інвесторами (у % до загального обсягу)
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Cлід зауважити, що інвестування в Україні має свої особливості. Зокрема, 
частина іноземних інвестицій, які надходили до України протягом минулих 
років із низки іноземних держав, особливо з офшорних зон, інших юрисдикцій 
з пільговими умовами оподаткування бізнесу, мали пострадянське, насамперед 
українське походження. Так, станом на 01 жовтня 2016 р. лише частка Кіпру в 
сукупних обсягах прямих іноземних інвестицій в Україну становила 24,4 %. 
Хоча добре відомо, що саме через Кіпр до України у формально-юридичному 
статусі іноземного надходить, насамперед, український за походженням 
капітал. До цього треба додати, що й українськіза походженням капітали, 
вивезені свого часу з нашої держави до низки європейських країн, які не є 
офшорними зонами (наприклад, Нідерланди, Австрія та ін.), пізніше надходили 
до України як іноземні інвестиції [5, с. 78].

До десяти регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Київської, 
Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-Франківської 
областей та до м. Київ – надійшло найбільше всього інвестицій – 94 % всіх 
залучених прямих іноземних інвестицій. Таке спрямування прямих іноземних 
інвестицій і капітальних інвестицій у регіональному розрізі не сприяє 
рівномірному соціально-економічному розвитку регіонів та посилює подальше 
збільшення розриву у їх розвитку.

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business
Compass за 2015 р., опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася 
на 20 позицій. Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить до 
переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і 
Латвією. У 2014 р. наша країна займала 109 місце [2].

Як бачимо, минулий рік був роком відновлення зацікавленості інвесторів 
Україною. Ми не можемо ще говорити, що минулий рік – це відновлення 
довіри, це великі інвестиційні проекти, які почались в Україні, але це рік 
стабілізації. Якщо ми проаналізуємо 2014 і 2015 рр., то побачимо, що Україну 



взагалі серйозно як інвестиційно привабливу країну ніхто не розглядав. 
А у 2016 р. почалися перші сигнали, які дають інвесторам розуміння, що 
Україна може бути привабливою для них. Україна завдяки своєму потенціалу,
висококваліфікованому людському капіталу, ймовірній ємності внутрішнього
ринку є державою із широким простором для інвестиційної діяльності. Однак 
ризик здійснення бізнесу, ризик діяльності в Україні на сьогоднішній день 
залишається величезним, тому уряду варто докласти зусиль, аби у 2017 р.
ситуація була не гіршою. Тільки тоді варто очікувати перші серйозні інвестиції, 
відновлення інвестування в Україну.

Для цього потрібно розробити ефективні конкурентні інвестиційні 
проекти, які зацікавлять і приваблять іноземних інвесторів. А також у першу 
чергу варто звернути увагу на три основні складові, що відновлять довіру 
інвесторів: судову систему, яка буде захищати інвестора, податкову систему, 
що дозволить прозоро працювати та отримувати доходи та боротьбу з 
корупцією. 

Уже у 2016 р. для покращення інвестиційної діяльності було внесено 
зміни до Податкового кодексу, ініційовані Кабінетом міністрів, які покликані 
спростити адміністрування податків; законодавчі ініціативи, направлені на 
звуження повноважень перевіряючих і контролюючих органів, в т. ч. на 
скорочення підстав для перевірок; запущено судову реформу. Але це лише мала 
дещиця того, що доведеться зробити владі на шляху до довіри інвесторів.

Ключове і першочергове завдання всієї української економіки – стати 
зрозумілою іноземному капіталу, а також гарантувати його належний правовий 
захист на території нашої країни. Це і буде запорукою успішного залучення не 
просто мільйонних, а мільярдних інвестицій. Згідно з дослідженнями 
економістів, Україна в найближчі 15 років має всі шанси отримати від 120 до 
270 млрд. дол. США і при виконанні перерахованих умов ці цифри цілком 
досяжні. Адже Україна володіє всім тим набором якостей, які приваблюють 
інвесторів, починаючи від запасів природних ресурсів і вигідного 
географічного розташування, і закінчуючи виробничою, технічною, 
інфраструктурною базою, а також людськими ресурсами та їх потенціалом

Утім, реалізувати ці плани буде непростим завданням, тому що 
українська економіка, як і раніше, стоїть перед серйозними викликами. По-
перше, не варто забувати про політичну нестабільність і конфлікт на сході 
нашої країни. По-друге, обережно налаштований бізнес, який стикається з 
податковим і регуляторним тиском, внаслідок чого українські компанії змушені 
шукати нові ринки збуту, а найчастіше – взагалі мігрувати за межі України. По-
третє, очевидне охолодження відносин із головними кредиторами. По-четверте, 
слабкий прогрес у реформах, який демонструє влада, що, своєю чергою, 
гальмує зростання ВВП. Окрім того, більшість українських компаній мають 
проблеми із прозорістю структури власності, приховують реальні показники 
своєї діяльності та не зорієнтовані на довгострокові перспективи [4].

Тому, для того, щоб зацікавити іноземних інвесторів у доцільності 
вкладення капіталу в економікуУкраїни, необхідно провести ряд соціально-
економічних реформ та покращити інвестиційний клімат країни. 



Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. Нині в Україні створене правове поледля інвестування та розвитку 

державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії 
діяльності для інвесторів, економічніта організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 
національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні 
умовидіяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 
підлягають націоналізації.

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 
16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 р.про порядок 
вирішення інвестиційних спорів міждержавами та іноземними особами.

4. Підписано та ратифіковано ВерховноюРадою України міжурядові 
угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами 
світу [2].

5. Скасовано обовязкову державну реєстрацію іноземних інвестицій, яка 
створювала невиправдані перешкоди для бізнесу.

6. Відкритоофіс ЮНОПС в Україні, який сприятиме реалізації 
інвестиційних проектів і надаватиме послуги з організації управління 
складними комплексами господарської діяльності.

Урядом та Президентом України здійснюються кроки по створенню якісно 
нових умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки 
України, сприятимуть її стабільному розвитку та активізації інвестиційної 
діяльності. Нині передбачена державна підтримка реалізації інвестиційних 
проектів у пріоритетних галузях економіки, зокрема, шляхом звільнення 
відоподаткування ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів, 
необхідних для реалізаціїтаких проектів, та відтермінування сплати ПДВ 
(до 60 днів) щодо ввезених товарів на підставі векселя (Закон України 
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з 
метою створення нових робочих місць») [2].

Разом із тим, Україна повинна показати серйозні наміри щодо реформ, 
щоб привабити інвесторів для масштабного залучення в українську економіку 
інвестицій та кредитів, необхідно вирішити кілька завдань. Зокрема: створити 
ефективні механізми захисту прав кредиторів і покласти кінець кредитному 
шахрайству; забезпечити прозорість українського бізнесу для можливості 
ефективного визначення кредитоспроможності позичальників; домогтися 
зниження інфляції, а також ввести більш ліберальне валютне законодавство.

Висновки. Таким чином, макроекономічні показники інвестиційної 
діяльності України свідчать про те, що в країні залишається досить високий 
ризик інвестування та інвестиційний клімат є незадовільним. І хоч країна багата 
на природні ресурси, кваліфіковану робочу силу, має значний науково-
технічний потенціал, наявну інфраструктуру, потужну виробничу базу, 
величезний внутрішній ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у світовий 
фінансовий і товарний ринки, перші позитивні зрушення в іноземному 
інвестуванні залишаються непомітними, адже Україна має досить негативний 



інвестиційний імідж. Тож, перед Україною стоїть ряд першочергових завдань, 
серед яких найважливішими є боротьба з корупцією, дерегуляція, податкова і 
судова реформи, вдосконалення регулювання фінансового ринку, а також 
вирішення конфлікту на Сході України. Саме здійснення цих завдань здатне 
стати реальним стимулом для залучення іноземних інвестицій у вітчизняну 
економіку.
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CURRENT STATUS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT 
IN UKRAINE AND ITS INVESTMENT ATTRACTIVENESS

The article studies a role of direct foreign investments in the implementation of 
the integration strategy of Ukraine. The main purpose of this article is to assess 
condition of foreign investment attraction in Ukraine and and appraise its main 
problems, analysis of the investment climate as the main factor of investment 
processes activation in Ukraine and outline main directions of investment 
attractiveness improvement of Ukraine's economy and enhancement of foreign 
investments.

The author describes the essential characteristics of foreign direct investment, 
highlighted features of foreign investments during a current economic and political 
crisis, also author analyzes dynamics and structure of foreign investments in the 
Ukrainian economy at a whole and at a regional, sectoral and geographic level. The 
methodological basis of research is studies of leading national experts in the field of 
foreign direct investments. Author used methods of statistical analysis, system 
synthesis, as well as qualitative and quantitative comparison during solving main 
tasks. In this article author determines that foreign investments are fairly high risked 
and the investment climate is poor, also author proves factors that have a decisive 
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influence on the formation of foreign investment priorities in terms of strategic 
interests of the state, defined next steps and prospects of attracting and accumulating 
such investments.

Key words: foreign investments, investment attractiveness, investment climate, 
investment process, investors.
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МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ: 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Метою даної статті є визначення місця України в глобальному 
економічному середовищі на основі аналізу основних показників, відповідно до 
стандартної методики ООН для класифікації країн світу. Для досягнення 
встановленої мети в роботі застосовувались такі наукові методи 
дослідження як аналіз і синтез, дослідження економічної динаміки, порівняння 
й ранжування. 

Зроблено висновок про те, що Україна протягом усіх років незалежності 
поступово втрачала свої позиції на світовій економічній арені. Світове 
співтовариство на поч. 90-х рр. виокремило спеціальну групу так званих 
«перехідних економік» – національних економік, які мали б визначити у 
подальші роки, чи подолають вони економічні проблеми і перейдуть в групу 
економічно розвинутих країн, чи відкотяться назад й стануть економіками, 
що розвиваються. На жаль, Україна не змогла використати свої величезні на 
той час можливості. Наявний на початку незалежності у 90-ті роки значний 
ресурсно-економічний потенціал у великій мірі був розкрадений та вивезений за 
кордон, або марно витрачений на економічно не доцільні вкладення фінансових 
ресурсів в середині країни у неприбуткові активи. Це призвело до того, що 
станом на кінець 2016 р. Україна демонструє основні макроекономічні 
результати гірші за більшість  інших пострадянських країн, посідаючи 
одинадцяте з п’ятнадцяти місць за величиною ВВП на душу населення. Не 
зважаючи на те, що індекс людського розвитку поки що фіксується на 
високому рівні, можна стверджувати що нині Україна вже впевнено і надовго 
входить в групу країн, що розвиваються.

Ключові слова: макроекономіка, валовий внутрішній продукт, ресурсно-
економічний потенціал, перехідна економіка, структура економіки, індекс 
людського розвитку.

Актуальність.Успішність розвитку економіки будь-якої країни світу 
визначається вдалими чи не вдалими керівними діями її уряду. В основу таких 
дій покладається макроекономічна політика, яка в умовах все більшої 
відкритості національних економік визначається, не в останню чергу, 



положенням країни у глобальному економічному просторі. Таким чином, 
визначення місця країни у такому середовищі стає відправною точкою у 
формуванні вдалої стратегії економічного розвитку, чого нині так потребує 
українська економіка. І це підкреслює актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз публікацій та постановка завдання.
Фінансово-економічні аспекти розвитку України, її положення у 

глобальному економічному середовищі завжди цікавили вітчизняну наукову 
спільноту. Цій проблематиці присвячували багато уваги у свої наукових працях 
такі відомі вчені як О. Г. Білорус, В. М. Геєць, Д. Г. Лук’яненко, 
Ю. В. Макогон, Ю. М. Пахомов, С. В. Сіденко, Я. М. Столярчук, 
А. С. Філіпенко, С. А. Циганов, О. І. Шнирков та ін..

Сучасні публікації присвячені різним аспектам і проблемам визначення 
Україною місця в глобальному середовищі. Так, І. І. Хомутовська аналізує роль 
УССР у радянському господарстві та на світовій арені у 1985–1990 рр., 
зазначаючи, що «Україна займає досить вигідне геополітичне положення на 
політичній карті світу і по відношенню до центрів економічного і політичного 
впливу» [6, с. 33]. Авторка вказує на високий, ресурсно-економічний потенціал, 
що мала країна на поч. 90-х рр. та деякі диспропорції в структурі національної 
економіки. В. Г. Воронкова акцентує увагу на глобальній проблемі 
«…перерозподілу на користь світової олігархії не тільки додаткової вартості,
створеної у світовій економіці, але й раніше створеного людством багатства»
[1, с. 27], яка знаходить яскравий прояв у діях національного олігархату 
України протягом усіх років незалежності і вимагає застосування активних дій 
та дієвих методів з боку суспільства.

М. М. Радєва у своїй праці відносить Україну до країн, що розвиваються і 
наголошує на основній проблемі такого положення: «Країни, що розвиваються, 
у т. ч. Україна, не здатні подолати технологічний відрив від найрозвинутіших 
країн, і навіть збільшують його» [3, с. 27].

С. О. Радзієвська, розглядаючи перспективи подальшого розвитку 
України на світових теренах, відзначає, що «…в умовах глобалізації,
враховуючи загальносвітові тенденції до «торговельно-економічного 
блокування», Україна також має вступити до регіонального інтеграційного
об’єднання, оскільки залишається однією із небагатьох великих країн на 
Європейському економічному просторі, які не увійшли до інтеграційних 
об’єднань» [4, с. 82].

Проте, формулюючи свої міркування та висновки автори фактологічно не 
доводять, яке місце посідає у загальному підсумку Україна на світовій 
глобальній арені на сьогодні, та які має можливості для покращення свого 
стратегічного положення. 

Метою написання статті, таким чином, є визначення сучасного стану та 
перспектив розвитку української економіки в сучасному глобальному 
середовищі на основі аналізу основних показників, відповідно до стандартної 
методики ООН для класифікації країн світу та узагальнення існуючих на 
сьогодні наукових поглядів що даної проблематики.



Основна частина. До 1991 р. Україна не мала окремого місця в 
світовому суспільстві. Її положення у світі визначалося входженням до складу 
СРСР. Із набуттям незалежності, наша країна отримала можливість досягти 
гідного положення у глобальному економічному середовищі. На користь такої 
думки свідчить значний ресурсно-економічний потенціал України. Його 
складовими, як визначає теорія, є кількість наявних трудових ресурсів та їх 
професійно-кваліфікаційний рівень, наявність природних ресурсів (корисних 
копалин, ґрунтів і природно-кліматичних умов), обсяг створених в країні 
виробничих потужностей, рівень розвитку виробничої інфраструктури, а також 
розвиток науки і техніки [6, с. 32].

Результативність використання наявного економічного потенціалу країни 
відображають основні макроекономічні показники, такі як рівень ВВП країни, 
темпи економічного зростання, ВВП на душу населення та ін.

Відкритість сучасної світової економічної системи, все більша 
інтегрованість національних економік у світове суспільство, вимагають також 
оцінки таких важливих показників відкритості та привабливості кожної окремої 
національної економіки як рівень і динаміка експорту та імпорту товарів, 
послуг, інвестицій (капіталу), робочої сили. Географічна й товарна структура 
експорту та імпорту покажуть, яке місце посідає національна економіка в 
глобалізованому світі з точки зору виробництва й споживання глобального 
продукту (участі у міжнародному поділі праці). 

Тому, для визначення місця України у сучасному глобальному 
середовищі доцільним є порівняння складових наявного ресурсно-економічного 
потенціалу, досягнутих показників макроекономічного розвитку як індикаторів 
ефективності експлуатації цього потенціалу та оцінка показників, що 
характеризують її участь у глобальному світовому виробництві та міжнародній 
торгівлі. 

На початку незалежності Україна представляла собою достатньо потужну 
економічну систему, з дещо однобоким розвитком господарства. Тут 
переважала важка промисловість та військово-промисловий комплекс. 
Більшість виробничих циклів не мало закінченого характеру, а було прив’язане 
до складових частин, розташованих в  ін. республіках СРСР [6, с. 35]. 

Якщо порівнювати природно-ресурсні потенціали країн Європи, то 
Україна посідає серед них перше місце за розміром території (рис. 1). Франція 
незначно випереджає нашу країну за розміром лише в тому випадку, якщо її 
площа враховується разом із її залежними територіями, а за розміром 
безпосередньо метрополії значно поступається (551,5 км2), посідаючи друге 
місце.
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Рис. 1. Розмір найбільших країн Європи за загальною площею території.
Складено автором за даними [7]

Примітка (площа Франції прийнята із наявними колоніями)

Оскільки найбільше важливим ресурсом в еру інформатизації є людина 
(людський капітал), то кількість наявного населення є іншим важливим 
фактором. За цим показником Україна значно поступається першим п’ятьом 
країнам Європи (рис. 2). 
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Рис. 2. Розмір найбільших країн Європи за загальною кількістю населення.
Складено автором за даними [7]

Великий розмір території та менша кількість населення є причиною того, 
що за щільністю населення Україна є лише дванадцятою в Європі (рис. 3).
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Рис. 3. Щільність населення в найбільш заселених країнах Європи.
Розраховано автором за даними [7]

Відомо, що за роки незалежності чисельність громадян України значно 
знизилася. Особливо показово ця динаміка виглядає, якщо визначати її через 
частку українців у загальній кількості населення планети, яка за двадцять шість 
років скоротилася з майже одного відсотка до трохи більше за 0,6 % (табл. 1). 

Таблиця 1

Зміни у чисельності населення Землі, України та частки українців 
у загальній світовій кількості населення

Рік Чисельність 
населення у світі, всього, 

млн. осіб

Чисельність 
населення України, 

млн. осіб

Частка жителів 
України у загальній 
чисельності жителів 

Землі, %

1990 5263,6 51,8 0,984

1995 5674,4 51,7 0,911

2000 6070,6 49,4 0,814

2005 6453,6 47,3 0,733

2010 7197,2 46,0 0,639

2016 7323,2 44,2 0,604

Розраховано автором за даними [7]

Як наочно доводять результати розрахунків, динаміка є невтішною і 
свідчить про помітний занепад країни і послаблення її позицій у світі з точки 
зору демографії. 

Крім просторово-територіальних і людських ресурсів важливу роль у 
формуванні природно-ресурсного потенціалу відіграє наявність різноманітних 
ресурсів. Тут слід відмітити, що Україна має найкращі у Європі і світі ґрунти –
чорноземи. Крім того, має значні запаси майже усі можливих корисних 
копалин, не виключаючи й поки що слабко розвідані поклади газу (сланцевого) 



та нафти (морські шельфи). Великі й різноманітні запаси природних ресурсів 
поєднуються з вщент зношеним основним капіталом підприємств країни та 
зруйнованою інфраструктурою, хронічне недоінвестування в які за часів 
незалежності сьогодні вже проявляється у повній мірі.

Наприкінці 90-х рр., після розпаду СРСР ООН зробила спробу 
впорядкувати знання про світовий економічний устрій. Задля цього була 
запропонована класифікація країн світу із виділенням трьох груп країн: 
економічно розвинутих, тих, що розвиваються, та країн із економікою 
перехідного типу [2]. Різниця між першими двома групами складалася не лише 
у розмірі ВВП, що створювався на душу населення країни, а більше всього –
у структурі економіки (поділі на сфери, в яких переважно створювався ВВП), та 
рівні розвитку демократичних і ринкових інститутів, що найбільш яскраво 
відбивається опосередковано через рівень освіти та тривалість життя в країні. 

Країни з перехідною економікою на той час демонстрували високі 
показники рівня освіти, порівняну із економічно розвинутими країнами 
тривалість життя населення, та мали створену за радянських часів потужну 
індустріальну базу. Усе це не дозволяло відносити їх до країн, що розвиваються 
і змусило дослідників виділити пострадянські та постсоціалістичні країни в 
окрему класифікаційну групу. Проте, на наш погляд, більше двадцяти п’яти рр., 
що пройшли із тих пір, дозволяють вже визначити результати «перехідних» 
трансформацій. І на їх основі переглянути класифікацію ООН в бік 
розформування тієї групи, що складалася із пострадянських і 
постсоціалістичних країн. Для спрощення, так звані нові індустріальні країни, 
що були віднесені також до перехідних економік, тут розглядатись не будуть. 

Пригадаємо, що за класифікацією ООН, до країн економічно розвинутих 
відносять ті економіки, які демонструють [2]:

високий рівень ВВП та ВВП на душу населення;
домінуюча частка галузей обробної промисловості та послуг у 

загальному обсязі ВВП/ВНП країни;
високий рівень освіти та тривалість життя населення країни.
Для коректного відображення третього показника методики застосуємо в 

оцінці значення такого показника як «індекс людського розвитку», що 
відображає сааме тривалість життя, рівень життя та рівень освіти населення 
країни. Коефіцієнт Джинні дозволяє врахувати при оцінці рівня ВВП на душу 
населення факт нерівномірності розподілу доходів у середині країни. 

Для визначення порогових значень даних показників, що можуть 
застосовуватися у якості критеріїв для порівняння, проаналізуємо дані по 
деяких країнах у табл. 2.



Таблиця 2

Визначення критеріїв для віднесення країни до економічно-розвинутих (2016 р.)

Частка сфери
в економіці країни, 

%Країна

ВВП
на душу 

населення, 
тис. $ Промис-

ловість
послуги с/г

Індекс 
людського 
розвитку 

(ІЛР)

Коефіцієнт 
Джинні

Примітки

Норвегія 69,3 34,7 63,5
1,8

0,944 
(дуже 
високий)

26,8 (2010) Лідер

Німеччина 48,2 24,6 73,8
1,6

0,916 
(дуже 
високий)

27,0 (2006) Наздоганяю
чий лідера

Польща 27,7 38,5 58,9
2,7

0,843 
(дуже 
високий)

34,1 (2009) Порівняні 
потенціали

Латвія 25,7 23,2 73,6
3,3

0,819 
(дуже 
високий)

35,2 (2010) Аутсайдер

Російська 
Федерація

26,1 33,1 62,2

4,7

0,798 
(високий)

42 (2012) Наближена 
за 
історични-
ми умовами 
розвитку

Україна 8,2 26,3 59,3
14,4

0,747 
(високий)

28,2 (2009) Об’єкт 
досліджен-
ня

Йорданія 11,1 29,6 66,2
4,2

0,748 
(високий)

39,7 (2007) Наближені 
за рівнем 
ІЛР

Алжир 15 38,7 48,2
13,1

0,736 
(високий)

35,3 (1995) Наближені 
за рівнем 
ІЛР

Складено автором на основі даних [7]

Таким чином, станом на 2017 р., базуючись на показниках, що 
демонстрували економіки розвинутих країн світу, можна зробити наступні 
висновки щодо критеріальних значень показників класифікації країн. 

1. Рівень ВВП на душу населення не менше, ніж 25–27 тис. дол. за рік. 
2. Сумарна частка сфер економіки «промисловість та послуги» на рівні не 

меншому, ніж 97–98 %.
3. Рівень показника ІЛР (індекс людського розвитку) більший за 0,8.
4. Значення коефіцієнта Джинні доводять, що нерівність у розподілі 

доходів спостерігається в найбільше розвинутих країнах на рівні до 30 %. 
Якщо на поч. 90-х рр. Україну не можна було віднести до економічно 

розвинутих країн лише за низьким показником ВВП на душу населення, то вже 
нині ми спостерігаємо, що більше ніж двадцяти п’яти річна деградація 
національної економіки відобразилася у зниженні части промисловості та 
сфери послуг в економіці, а також суттєвому зниженню індексу людського 



розвитку, що відображає комплексно рівень життя, грамотність, рівень освіти 
та тривалість життя людей.Також потрібно враховувати, що в Україні лише не 
значна частка промисловості є переробною та створює продукт з високим 
вмістом доданої вартості. 

Порівнюючи визначені показники із значеннями, що демонструють на 
сьогодні найбільш успішні пострадянські країни, відмітимо, що Україна 
суттєво втратила свої позиції (табл. 3, рис. 4).

Таблиця 3

Порівняння показників рівня соціально-економічного розвитку
найбільш успішних пострадянських країн (2016 р.)

Частка сфери в економіці 
країни, %

№ Країна ВВП
на душу 

населення,
тис. дол.

Промисловість послуги с/г

Індекс 
людського 
розвитку 

(ІЛР)

Коефіцієнт 
Джинні

1 Литва 29,9 30,4 66,4 3,3 0,834 
(дуже високий)

35,5 (2009)

2 Естонія 29,5 28,1 68,4 3,5 0,840 
(дуже високий)

32,9 (2013)

3 Російська 
Федерація

26,1 33,1 62,2 4,7 0,798 (високий) 42 (2012)

4 Латвія 25,7 23,2 73,6 3,3 0,819
(дуже високий)

35,2 (2010)

5 Казахстан 25,7 33,0 61,9 5,1 0,757 (високий) 28,9 (2011)
6 Азербайджан 17,7 61,1 32,5 6,4 0,751 (високий) 33,7 (2008)
7 Білорусь 17,5 40,9 49,8 9,2 0,786 (високий) 26,5 (2011)
8 Туркменістан 17,3 47,7 39,2 13,2 0,688 

(середній)
40,8 (1998)

9 Грузія 10,1 21,6 68,3 9,2 0,744 (високий) 46 (2011)
10 Арменія 8,9 29,1 51,3 19,6 0,733 (високий) 30,3 (2012)
11 Україна 8,2 26,3 59,3 14,4 0,747 (високий) 28,2 (2009)
12 Узбекистан 6,5 33,9 46,8 19,3 0,654 

(середній)
36,8 (2003)

13 Молдова 5,2 21,2 64,7 14,1 0,663 
(середній)

33 (2010)

14 Киргизстан 3,5 25,9 56,2 17,9 0,628 
(середній)

33,4 (2007)

15 Таджикистан 3,0 21,6 49,2 29,2 0,622 
(середній)

32,6 (2006)

Складено автором на основі даних [7]
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Рис. 4. Рівень ВВП на душу населення, що продемонстрували пострадянські країни 
за підсумками 2016 р.

Причинами таких невтішних результатів стали від’ємні показники 
економічної динамки. Якщо у 2014–2015 рр. економічне зростання 
демонструвало дуже прикрі від’ємні тенденції і склало, відповідно, – 6,6 % та –
9,9 %. То за підсумками 2016 р., нарешті, спостерігалося зростання у 1,5 %. 
За даними міжнародної статистики, приріст промислового виробництва в
Україні склав за підсумками 2016 р. 2 % [ЦРУ]. Рівень безробіття у 2016 р.
у порівнянні з 2015 р. зріс з 9,1 до 10 %.

Зубожіння населення країни призводить до відсутності накопичень і, як 
наслідок – внутрішніх інвестицій. Так, у 2016 р. інвестиції склали у структурі 
ВВП країни всього 13,8 %. При високому рівні податків, що дуже стримують 
розвиток підприємницької активності, державні витрати склали всього 20,3 % 
від ВВП, також не стимулюючі економічного зростання.

Таблиця 4
Створення продукту та зайнятість робочої сили по сферах економіки України (2016 р)

Сфера економіки
Частка у створенні 

ВВП ,%
Частка у зайнятості 

робочої сили, %
Сільське господарство 14,4 5,8
Промисловість 26,3 26,5
Сфера послуг 59,3 67,8

Складено автором на основі даних [7]

Таким чином, найбільш продуктивною в Україні залишається праця у 
сільському господарстві, найменш продуктивною – у сфері послуг. І це 



пов’язано, на жаль, не з перевагами сільгоспвиробництва, а із занепадом 
промисловості та неможливістю для населення оплачувати коштовні послуги.

Невтішними виглядають і результати, що демонструє Україна у співпраці 
із зовнішніми контрагентами. Так, у 2016 р. імпорт країни переважав експорт 
(59,3 та 55,9 %, відповідно). У товарній структурі експорту найбільшу частку 
складає сировина та товари неглибокої переробки: чорні та кольорові метали, 
хімічну продукцію, паливо і нафтопродукти, продовольство. Імпортуємо ми 
паливно-енергетичні ресурси, машини і обладнання, хімікати. Найбільшим 
торговим партнеромзалишається Російська Федерація, що вносить елемент 
невпевненості у подальші результати торгівлі [7].

Потужним негативним фактором для подальшого економічного зростання 
залишаються великі боргові зобов’язання. Загальна величина державного боргу 
країни сягає на кінець 2016 р. 64,5 млрд. дол. і складається з внутрішнього 
боргу 23,8 млрд. дол. (36,9 %), зовнішнього державного боргу 26,1 млрд. 
дол. (40,5 %), та державних гарантій на 14,6 млрд. дол. (22,6 %). Проте, 
у 2016 р. відносна величина державного боргу зменшилась з 79,4 % до 78,2 % 
від ВНП країни. Нарешті було приборкано інфляцію, яка у 2015 р. склала
48,7 %, і майже досягла межі гіперінфляції, а у 2016 знизилася до майже 
прийнятних 13,5 % [7].

Ще у 2014, р. автори відзначали, що Україна залишилася єдиною країною 
в Європі, що не визначилася зі своїм «блоковим» статусом. На той час виділяли 
два напрями руху – Євросоюз або Митний союз (РФ). Нині вибір зроблений і 
для досягнення кінцевої мети – підняття економіки України до рівня 
європейських держав, треба робити серйозні кроки, зокрема, реструктуризація 
промисловості і, перш за все, машинобудівного комплексу, інституційна 
перебудова, впорядкування у всіх гілках влади, приборкання корупції. 
Вирішення цих системоутворюючих проблем дозволить, нарешті, перейти до 
впевненого економічного зростання та покинути групу країн, що розвиваються.

Висновки. Як довів проведений аналіз, Україна протягом усіх років.
незалежності поступово втрачала свої позиції на світовій економічній арені. 
Світове співтовариство на поч. 90-х рр. виокремило спеціальну групу так 
званих «перехідних економік» – національних економік, які мали б визначити у 
подальші роки, чи подолають вони економічні проблеми і перейдуть у групу 
економічно розвинутих країн, чи відкотяться назад й стануть економіками, що 
розвиваються. На жаль, Україна не змогла використати свої величезні на той 
час можливості. Наявний на початку незалежності у 90-ті рр. значний ресурсно-
економічний потенціал у великій мірі був розкраденийта вивезений за кордон, 
або марно витрачений на економічно не доцільні вкладення фінансових 
ресурсів у середині країни у неприбуткові активи. Це призвело до того, що 
станом на кінець 2016 р. Україна демонструє основні макроекономічні 
результати гірші за більшість інших пострадянських країн, посідаючи 
одинадцяте з п’ятнадцяти місць за величиною ВВП на душу населення. Не 
зважаючи на те, що індекс людського розвитку поки що фіксується на високому 
рівні, можна стверджувати що на сьогодні Україна вже впевнено і надовго 
входить в групу країн, що розвиваються.



Література:
1. Воронкова В. Г. Місце і роль України в глобалізаційних процесах 

сучасності // Гуманітарний Вісн. ЗДІА, 2009. – Вип. 37. – С. 16–32
2. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран: учебник/ 

А. И. Погорлецкий. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 492с.
3. Радєва М. М. Україна в глобальній економіці: виклики і можливості // 

Економiка та держава, 2012. – № 3. – С. 8–11.
4. Радзієвська С. О. Глобальні економічні процеси та Україна // 

Міжнародна економічна політика, 2014. – № 1 (20). – С. 80–104.
5. Ходжаян А .О. Позиціонування України в глобальній економіці // The 

Economic Messenger of the NMU, 2009. – № 2. – С. 66–72.
6. Хомутовська І. І. Українська РСР у світовому господарстві (1985–

1991 рр.) // Наукові праці. Історія, 2016. – Вип. 262, (Т. 274). – С. 32–36.
7. Центральне Розвідувальне Управління [Електронний ресурс] – Режим 

доступу. – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
8. Юрчишин В. Україна: від кризи до кризи // Центр Разумкова

[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://old.razumkov.org.ua/
upload/1410787033_file.pdf

9. Development and globalization facts and figures 2016 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступа : http://stats.unctad.org/Dgff2016/

Kozhemyakina Tetyana
Candidate of Economics, Associate Professor

Kyiv University of Culture

PLACE OF UKRAINE IN GLOBAL ECONOMIC SPACE: CURRENT 
TRENDS AND FUTURE CHANGES

The article determines Ukraine's place in the global economic environment 
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comparing and ranking.

The conclusion is that Ukraine since obtaining its Independence has been 
gradually losing its position in the world economy.

The international community in the early 90s has allocated a special group of 
so-called «transition countries» in UN classification. Transition countries can not be 
confidently attributed to the group of developed countries or countries with 
developing economies. Unfortunately, Ukraine failed to use its vast opportunities 
then. Ukrainian economic resource potential significant in early 90s years were 
stolen and were taken abroad or invested in private non-profitable projects.

At the end of 2016 Ukrainian basic macroeconomic results are worse than 
most of other post-Soviet countries and it ranks eleventh out of fifteen the largest 
GDP per capita economies. Ukrainian human development index is still fixed at a 
high level, but today Ukraine has steadily and permanently included in the group of 
developing countries.
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УКРАЇНА І КИТАЙ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Стаття розкриває основні здобутки українсько-китайської економічної
та стратегічної взаємодії після розпаду біполярної системи міжнародних 
відносин, та виявляє проблеми, які заважають розвитку міждержавних 
стосунків сьогодні. Описуючи хід реалізації певних спільних економічних 
проектів, автор аналізує, які національні інтереси потенційно можуть 
відстоювати сторони, та які переваги на міжнародній арені та для власного 
внутрішньо економічного розвитку Київ та Пекін можуть отримати від 
співпраці один з одним. У статті приводяться статистичні дані, які 
демонструють динаміку розвитку двосторонньої торгівлі на сучасному етапі. 
Також оцінюються перспективи приєднання України до великомасштабного 
інвестиційного проекту, ініційованого КНР, – «Один пояс – один шлях». Автор 
намагається відповісти на питання, чи може вигідне геополітичне положення 
нашої країни стати ключовим фактором, який допоможе Києву отримати 
переваги як економічного, так й стратегічного та політичного характеру, чи 
рівень економічного розвитку України стане на заваді формування 
стратегічного партнерства між Пекіном і Києвом. 

Ключові слова: Україна, Китай, «Один пояс – один шлях», авіаносець 
«Ляонін», потяг «Чорноморськ-Достик», Транскаспійський маршрут, 
українська криза.

Україну та Китай навряд чи нині можна назвати стратегічними 
партнерами та партнерами взагалі. Низький рівень українсько-китайської 
взаємодії обумовлює й низький інтерес вітчизняних та закордонних науковців 
до цієї проблематики. Певний інтерес до відносин між Україною та Китаєм 
виник після «Революції гідності», але більшість матеріалів містило 
заангажовану точку зору. Тому для проведення незалежного аналізу 
запропонованої теми необхідно звертатися здебільшого до статистичних даних, 
які надаються міжнародними організаціями, та до незалежних фактів. 

Отже, існує ряд факторів, які можуть стати основою для розвитку 
двосторонніх стосунків у сферах, що мають надзвичайну важливість для 
Пекіну: економіці та військово-технічному співробітництві.В цьому контексті 
потрібно зазначити, що Україна має певний потенціал, що може зацікавити 
китайських партнерів та залучити інвестиції КНР в українську економіку. 

По-перше, Пекін через надзвичайну кількість населення КНР постійно 
знаходиться у пошуку сільськогосподарської продукції. Україна нині – один із 
найважливіших постачальників аграрної продукції, у деяких позиціях
обійшовши навіть США [7]. Наприклад, у 2015 р. Україна експортувала до 
Китайської Народної Республіки злаків загальною сумою у 1,061,352,291 дол., 



тоді як Сполучені Штати завезли до Китаю тієї ж продукції на суму 
2,777,811,772 дол. [8]. Враховуючи те, що земельні ресурси США набагато 
перевищують за територіями українські, то можна зазначити вагомий внесок 
нашої країни у розвиток та функціонування економіки Піднебесної.

Говорячи про динаміку двосторонньої торгівлі України та КНР, можна 
сказати, що статистика не завжди демонструє позитивні результати. Так, 
порівнюючи динаміку українсько-китайської торгівлі із динамікою торгівлі 
Китаю із сусідньої Білоруссю, можна побачити, що торгівля КНР із нашою 
країною хоча й у декілька разів перевищує обсяги торгівлі із Мінськом, але має 
тенденцію до зниження, у той час, коли вага Білорусі у зовнішньоекономічних 
зв’язках Пекіну, навпаки, зростає. Результати приведені у діаграмі 1. 

Це можна пояснити тим, що Білорусь не має певних проєвропейских 
установок в своїй зовнішній політиці. Україна ж, направляючи всю свою 
зовнішньополітичну та зовнішньоекономічну активність у європейському 
напрямку, у деякій мірі залишає східний напрямок без певної уваги. 
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Діаграма 1. Порівняння обсягу загального товарообігу між КНР 
та Україною, КНР та Білоруссю [8].

По-друге, можна зазначити, що Україна для КНР – ключовий 
постачальник військово-технічної продукції.

Нова ера військово-технічного співробітництва КНР, що за своїм змістом 
є торгівлею зброєю, почалася в 1989 р, коли в зв’язку з подіями на площі 
Тяньаньмень США і їх союзниками в Європі були введені санкції відносно 
Пекіна. До сьогоднішнього дня діє ембарго на поставки продукції військового 
призначення американського і європейського походження в Китай. Проте, 
динамічний економічний розвиток країни і відповідне зростання ролі КНР на 
світовій арені диктували модернізацію Народно-визвольної армії Китаю 
(НВАК), яка на початок 1990-х рр. володіла незначним потенціалом і низькою 
рівня готовності [3, c. 9]. Таким чином, Пекін мав змогу співпрацювати лише із 
країнами колишнього соціалістичного блоку. У той же самий час, у 1990-ті рр. 
Російська Федерація, вплив якої на міжнародній арені було підірвано після 
розпаду Радянського Союзу, намагаючись зберегти важелі впливу на Китай, 
обмежувала в певній мірі продаж ліцензій на високотехнічну продукцію, таку 



як, наприклад, двигуни літаків. Тому Пекін шукав інші шляхи отримання 
«радянської спадщини» – єдиного на той момент можливого джерела 
отримання високотехнологічної військової продукції. Найважливішим 
джерелом необхідних для Китаю товарів стала Україна. Так, наприклад, єдиний 
досі авіаносець військово-морських сил КНР «Ляонін», колишній «Варяг», був 
проданий Китаю від української сторони. Дотепер Китай – перший партнер 
українського оборонно-промислового комплексу. Деякі західні ЗМІ 
небезпідставно відзначають, що без України не було б справжніх успіхів НВАК 
[4, с. 252]. Нині ж спостерігається тенденція до зниження військово-технічного 
співробітництва Китаю та України. Києву вже важко запропонувати КНР нову 
продукцію, тому український напрямок зовнішньої політики КНР поступово 
втратив колишню актуальність. Тим не менш, якщо спиратися на дані SIPRI –
Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, – одним з головних 
партнерів України навіть в останні роки був Китай, який входить до трійки 
найбільших імпортерів озброєнь у світі. Піднебесна – єдина країна, яка 
купувала в українських суднобудівників бойові кораблі [1]. Активно купує 
Китай й українські двигуни. Але в такій співпраці є і свої мінуси – замість 
готової техніки Україна поставляє лише комплектуючі. Наприклад, китайські 
військові закуповують харківські «дизелі» для «Аль-Халід», що випускається 
спільно з Пакистаном. Фактично танк є аналогом Т-80, які може випускати 
йУкраїна [1]. Використовує Китай українські двигуни й у військовій авіації – на 
китайські навчально-бойові літаки «Hongdu» L-15 ставлять мотори запорізького 
держпідприємства «Івченко-Прогрес» [1]. Простежуючи те, як відбувається 
військово-технічне співробітництво КНР із іншими країнами, можна помітити, 
що купівля лише комплектуючих елементів є звичайною практикою Китаю. 
Тому, можна припустити, що Києву не потрібно шукати шляхів для зміни такої 
ситуації. Ефективнішим стане підтримка інноваційного розвитку військової 
промисловості з тим, щоб стати більш конкурентоспроможними на світовому 
ринку комплектуючих для військової техніки. 

По-третє, вже існує певне документальне забезпечення двосторонніх 
відносин. На сьогодняшній день діє Договір про стратегічне співробітництво 
України та КНР 2014–2018 рр. та Договір про дружбу та співробітництво між 
Україною та КНР [4, c. 251–252].

По-четверте, Україна може потенційно стати активним учасником 
великомасштабного інвестиційного та інфраструктурного проекту «Нового 
Шовкового Шляху». Для КНР зараз ключовим проектом є «Один пояс – один 
шлях», який був ініційований для того, щоб поєднати Європу та Азію, а саме 
КНР та ЄС. У 2015 р. активно почала підтримуватися ідея включення України 
до проекту «Нового Шовкового Шляху», а 15 січня 2016 р. був розпочатий 
шлях тестового потягу «Чорноморськ-Достик», що пов’язав український порт із 
китайським прикордонним містом, минаючи Росію [2]. На зустрічі Президента 
України та Голови КНР на початку 2017 р., П. Порошенко знов зазначив, що 
Україна готова прийняти участь у реалізації ініціативи Китаю «Один пояс –
Один шлях» [6]. 



Але існує ряд негативних факторів, які не дозволяють українсько-
китайським відносинам вийти на рівень стратегічного партнерства, не 
дивлячись навіть на залучення України до проекту «Один пояс – один шлях». 
Для цього необхідно комплексне розуміння сучасних зовнішньополітичних 
принципів Пекіну. Після започаткування Д. Сяопіном в Китаї масштабних 
економічних реформ, Китай почав дотримуватися правил рівновіддаленості, 
невтручання та максимальної незалежності на міжнародній арені. Росія може 
здаватися партнером КНР на світовій арені, але треба зазначати, що таке 
партнерство можна назвати «вимушеним». У своїх стосунках із Росією Китай 
намагається, зберігаючи партнерський дух, поступово зменшувати залежність 
від Москви та шукати шляхи відступу від дружби із нею у разі, якщо Росія 
опиниться у повній міжнародній ізоляції, що може поставити під загрозу 
міжнародної ізоляції й її партнерів, чи на випадок, якщо російська зовнішня 
політика щодо КНР припинить бути передбачуваною. Такий альтернативний 
шлях транспортування китайський товарів, що не проходить територією Росії, 
звичайно ж відповідає інтересам Києва. Та в більшій мірі він відповідає 
інтересам Пекіна, який таким чином отримав новий важіль впливу на Кремль, 
покликаний утримати його від несприятливої для КНР політики. 

Отже, Київ повинен розуміти, що вигідне геополітичне положення не є 
вирішенням всіх проблем України. Нині Київ знов може залишитися осторонь 
глобального та надзвичайного за масштабами інвестиційного та 
інфраструктурного проекту, в якому Україна дійсно могла б зайняти ключові 
позиції. Китай продемонстрував, що може знайти й інші транзитні шляхи, 
минаючи як Росію, так й Україну чи будь-яку іншу державу.

Для того, щоб не допустити цього, перед Україною знов виникають ті 
задачі, вирішення яких є ключовим ще з 1991 р. Найважливішою проблемою, 
що виступає гальмом українсько-китайських відносин, є військові дії на Сході 
України. Адже, Китай, дотримуючись нейтралітету в українській кризі, навряд 
чи почне будувати стратегічне партнерство із нашою державою до тих пір, поки 
не зникне ризик його втягнення у конфлікт. Другою, вже традиційною 
проблемою, є відсутність розвиненої інфраструктури, сприятливого 
інвестиційного клімату та відсутність гарантій прозорих схем при реалізації 
міжнародних проектів. Третьою перешкодою є непередбачуваність, 
нестабільність зовнішньої політики України щодо Китаю, та повна відсутність 
та комплексної стратегії стосовно країн Азії взагалі та її політичної 
спадкоємності. Політичний та економічний розвиток КНР досі зберігає деякі 
риси плановості, тому Пекін не стане налагоджувати відносини із державою, у 
чиїй зовнішньополітичній лінії він не буде впевнений. Четвертою перешкодою 
є відсутність явного інтересу з боку України у співробітництві з КНР. 
Двосторонні контакти залишаються на низькому рівні, голови держав, 
міністерств та департаментів вкрай рідко проводять зустрічі, через це не 
налагоджені механізми вирішення виникаючих проблем та існує певна недовіра 
у двосторонніх відносинах. 

Отже, можна зробити висновок, що азіатський, та, зокрема, китайський, 
напрям зовнішньої політики України має великі перспективи, але через 



відсутність у Україні стратегії щодо Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
комплексного розуміння українськими політиками специфіки китайської 
зовнішньої політики, внутрішньополітичні та внутрішньоекономічні проблеми 
України українсько-китайська взаємодіясьогодні знаходиться на низькому 
рівні. Будь-які кроки у напрямку вирішення проблем, що було перераховано, 
найвірогідніше призведуть до різкого покращення відносин між Пекіном та 
Києвом.
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Describing the realization of a particular common economical projects, 
the author analyses which national interests can be potentially supported by the 
sides, what advantages at the international arena and for internal economic 
development Kyiv and Beijing can get from mutual cooperation. The article contains 
statistical data demonstrating the dynamics of the development of two-sided 
commercial activity at the present stage. Perspectives of Ukraine to join a large-scale 
project initiated by PRC «One belt – one way». Author tries to answer the question 
if favorable political situation of Ukraine can become the key-factor which can help 
Kyiv to get economical, strategic and political benefits, or if the level of economical 
development of Ukraine can become an obstacle on the way of strategic partnership 
between Kyiv and Beijing.

Key words: Ukraine, China, «One belt – one way», «Laonin» aircraft 
carrier, «Chernomorsk-Dostik» train, Transcaspian route, Ukrainian crisis.
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВИТОКИ ТА СТРАТЕГІЇ
 ТОРГІВЕЛЬНИХ І ФІНАНСОВИХ СОЮЗІВ

У роботі теоретично рефлексуються витоки міжнародних економічних 
відносин з дипломатії рицарських орденів, торгівлі Венеції, Генуї, Мілану, 
Флоренції, Ганзейського союзу. Концептуалізується ідеї про те, що (1) значний 
вплив на перебіг міжнародного життя мала Ганза (об’єднання, спілка) –
торгово-політичний союз купецтва північноєвропейських міст, який 
монополізував торгівлю Північної Європи; (2) незважаючи на те, що в Італії 
раніше, ніж в решті Європи, розвивалися міста і складалися капіталістичні 
відносини, цей регіон залишався роздробленим. Міста Північної і частково 
Середньої Італії підпорядкували собі навколишні території і стали містами-
державами. Вони грали важливу роль в економічному житті Європи, були 
посередниками в торгівлі зі Сходом. У них розвивалася промисловість, 
розрахована на вивезення як в Середню і Північну Європу, так і на Схід. Вони 
стали найважливішими центрами банкової справи. В містах-державах 
спостерігався напружений політичний процес, що супроводжувався частою 
зміною урядів і політичних режимів. Серед італійських міст значний вплив на 
перебіг політичного та економічного життя отримали Венеція, Генуя, Мілан, 
Флоренція. Головні інтереси торгової, банківської і промислової еліт лежали за 
межами країни і полягали вони в захопленні нових ринків, торговому змаганні 
за переваги на суші і на морі; (3) у др. пол. XV ст. виникають політії, 
що створюють прообраз міжнародної системи, так звану Італійську лігу 



(Lega Italica) – «італійський концерт». При цьому хрестоносці отримали 
значну допомогу від Венеції, Генуї, Пізи в завоюванні узбережжя Леванту з 
його гаванями, які відігравали величезну роль в східній торгівлі.

Ключові слова: економічна дипломатія, Ганза, Італійська ліга 
(Lega Italica)

Дослідник Г. Маттінглі (Mattingly G.) [4] стверджує, що близько 800 р. 
Карл Великий дав поштовх розвитку німецьких вільних міст, а Генріх I, 
перший король сакського походження, приблизно близько в 925 р. стимулював 
подальший розвиток цій ідеї і заснувавши нові міста з самостійним статусом та 
привілеями. Він зміцнив морську торгівлю і забезпечив охорону від морських 
розбоїв. Він став першим і єдиним німецьким королем, який не вважав за 
потрібне їхати в Рим для коронації папою в якості римського імператора.
У XI–XV ст. продовжувався розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі в 
Західній Європі, що стимулювало зростання центрів ремісничого виробництва. 
За вартістю товарообігу, престижем у суспільстві більшу роль відігравала 
далека транзитна торгівля. Можна виділити три її найбільш значущих райони.

1. Середземне море. Іспанія, Південна і Центральна Франція, Італія вели 
торгівлю між собою, а також із Візантією, Чорномор’ям, країнами Сходу. 
Із XII–XIII ст. першість у цій торгівлі посідали купці Генуї, Венеції, Марселя, 
витіснивши із середземноморських торгових шляхів візантійців та арабів. 
Норма торгового прибутку становила 25–40 %. У XV ст. Генуя утримувала 
перше місце в Європі за кількістю кораблів, за нею йшли Венеція і Флоренція. 
Генуезьці, венеціанці будували свої торгові факторії на східному узбережжі 
Середземного моря та в гірсько-морському басейні. Між ними йшла гостра 
конкуренція за закріплення в пониззях Дону й Дніпра, на узбережжі Криму і 
Кавказу. Важливими їхніми колоніями були Кафа (Феодосія) з її ринком рабів, 
Балаклава, Солдайя (Судак) та ін.

Італійські купці торгували переважно з країнами Леванту (Сходу), звідки 
привозили південні овочі та фрукти (дактилі, фіги, помаранчі), а також пахуче 
коріння, ліки, перець, цукор тощо. На ринках західноєвропейських міст 
великий попит мали дорогі тканини, скляні вироби, зброя, слонова кістка, 
ювелірні прикраси, споживачами яких були найвищі прошарки дворянства та 
духовенства міста. З Причорномор’я сюди надходили ікра, сіль, зерно, хутро, 
невільники. Місто Олександрія здобуло славу торгу двох світів: з одного боку, 
сюди приходили каравани з індійських країн, а з другого – італійські купці.

2. Балтійське і Північне море. У торгівлі брали участь північно-західні 
землі Русі, Полоцьке князівство, Велике князівство Литовське, Польща, Східна 
Прибалтика, Північна Німеччина, Скандинавські країни, Брабант, Англія, 
Північна Франція, Північні Нідерланди, Фландрія.

Якщо в середземноморському регіоні головними предметами торгівлі 
були предмети розкоші, прянощі Сходу, зерно, тканини, золото, срібло, зброя, 
то в північному регіоні торгували виробами місцевої промисловості, товарами 
більш широкого вжитку: рибою, сіллю, вовною, хутром, сукном, воском, 
смолою, лісом, а з XV ст. – і хлібом.



Структура товарообігу свідчила про те, що ця торгівля задовольняла 
потреби місцевих виробників і споживачів, тому вона мала велике значення для 
економіки країн Європи, хоча торговий прибуток тут становив усього 5–8 %. 
Порівняно низький прибуток компенсувався обсягами товарообігу та значно 
меншим ризиком.

3. Ці два потоки міжрегіональної торгівлі сполучалися між собою 
торговим шляхом через альпійські перевали, по Рейну, а також через 
Атлантичне побережжя Європи, де сходилися східні та європейські товари. У 
XI–XII ст. в Англії, Італії, Франції, Німеччині виникають ярмарки, які 
відігравали велику роль у розвитку міжнародної торгівлі. Найбільш відомими й 
значимими були шість ярмарків Шампані й Брі. Вони тривали по два місяці 
кожен, заповнюючи весь річний цикл, утворюючи «постійний базар», який не 
мав конкурентів. Сюди приїздили купці з різних країн Європи: з Італії везли 
дорогі східні товари; з Фландрії – вино, сукно; з Німеччини – хутро, металеві та 
льняні вироби; з Англії – олово, свинець, вовну. Подібні міжнародні ярмарки 
стали основою появи торгових бірж. Значні масштаби виробництва масових 
знаменитих товарів, які можна було продавати за стандартами і зразками, 
зростаюча регулярність обміну всередині національних ринків і між країнами 
привели до необхідності створення основного ринку таких товарів, тобто бірж. 
Перша з них виникла в 1406 р. в нідерландському місті Брюгге. Пізніше вони 
виникли у Венеції, Генуї, Флоренції [1; 7].

У XIV–XV ст. ярмарки в Шампані втратили своє значення, а головним 
центром європейської ярмаркової торгівлі стало місто Брюгге (Західна 
Фландрія).

Значно меншу роль відігравала внутрішня торгівля. В основі її розвитку 
був натуральний характер феодальної економіки. Як правило, міста формували 
місцевий базар, де відбувався обмін із сільською округою. Основну масу 
товарів тут продавали або ті, хто їх безпосередньо виробляв, або сеньйори, які 
збували на ринку надлишки обр. чи продукцію свого домена. Професійні 
торгівці в основному були близькі до ремісничого середовища – це дрібні 
крамарі та рознощики.

У XI ст., коли феодальна роздробленість і анархія досягли свого 
найдиструктивнішого стану та викликала кризу феодального господарства, 
папа римський закликав населення Європи до організації хрестових походів на 
Схід. Ці походи проголошувалися з метою завоювання Палестини та 
Єрусалима, де нібито знаходився «Гроб Господній» [6].

Справжні цілі хрестових походів полягали зовсім в іншому. Не «святі» 
місця цікавили папу римського та вище духовенство, а здобич, яку можна було 
захопити під час цих походів. Крім того, папа римський і вища духовна знать 
надіялися з допомогою відтягнення сил з Європи послабити міжусобну 
боротьбу феодалів, яка згубно відбивалася на матеріальному становищі 
християнської церкви. Одною з головних причин організації хрестових походів 
було також дальше загострення соціальних суперечностей в країнах Західної 
Європи. Пограбоване населення Франції та  ін. держав не могло задовольнити 
зростаючих потреб феодалів, зайнятих весь час міжусобицями. Європа 



знемагала під тягарем міжусобних воєн, розбою, грабежів і катастрофічного 
розорення широких мас селянства [3].

Феодали й духовенство, які розорили своє власне населення, почали 
поглядати на чужі володіння, що лежали далеко за межами Європи. Саме тому 
ідея хрестових походів була так жваво підхоплена пануючими класами 
європейських держав. Досить було папі римському подати клич, як на Схід 
вирушила велика кількість феодалів ї духовенства. Разом з ними вирушили й 
торговці, які надіялися прибрати до своїх рук торговельні шляхи в районі 
Середземного моря. Ішли на Схід і численні маси селянства, що розорилися і 
втратили надію на поліпшення свого становища.

Із 1096 р. і аж до 1270 р. хрестоносці безперервними хвилями рухалися в 
Сірію, Палестину, Єгипет та ін. східні держави. Багато загонів хрестоносців, які 
йшли на Схід через Константинополь, під ударами угорців, болгар і турків були 
знищені й розсіяні раніш, ніж їм вдалося дістатися до місця призначення.

У результаті першого хрестового походу було захоплено береги Сирії, на 
яких розселилася значна частина хрестоносців, встановлено зв’язок між 
«святою землею» та Європою.

В хрестових походах брали участь всі найбільші європейські держави, але 
найбільша кількість хрестоносців вийшла з Франції, отже, й наслідки хрестових 
походів для Франції були найзначніші. Вони частково відвернули французьких 
феодалів від внутрішньої боротьби і скоротили кількість міжусобних воєн, що 
позитивно відбилося на економічному й політичному становищі Франції.

Хрестові походи пожвавили виробництво й торгівлю. Збираючись у 
похід, хрестоносці робили замовлення на виготовлення зброї, одягу, возів та 
всього іншого, необхідного в дорозі. Вони примусили працювати на себе 
значну кількість ремісників найрізноманітніших спеціальностей. Хрестові 
походи в значній мірі активізували внутрішню і зовнішню торгівлю. Був 
установлений торговий зв’язок Франції з Аравією, Персією, Індією та іншими 
східними державами.

У ці часи з метою забезпечення правильності торговельних угод в Італії з 
XII ст. почали карбувати важку (вагою більш ніж 20 г) срібну монету – гросо. 
Доки карбування цих монет перебувало в руках італійських монетників, вони 
залишалися повноцінними. Пізніше, коли гроші стали карбувати королі, 
сеньйори, єпископи, у великих містах,  у т. ч.й за межами Італії, вони почали 
знецінюватись. Необхідність у повноцінних засобах обігу зумовила появу 
в XIII ст. золотої монети, відомої під загальною назвою голдин вагою 3,25 г. 
У Голландії подібні монети називали гульденами, у Флоренції – екю, в Англії –
соверенами, у Венеції – дукатами та ін. Пізніше вага золотої монети 
зменшилася до 2,5 г, а своєрідним міжнародним еквівалентом став флорин, що 
було свідченням могутності Генуї, Флоренції, Венеції [1].

Значний вплив на розвиток банківської справи склала фінансова 
діяльність Ордену храмовників або тамплієрів, що має витоки з Першого 
хрестового походу, що завершився в 1099 р. взяттям Єрусалима і утворенням на 
Святій землі християнського Єрусалимського королівства. Більшість лицарів-
хрестоносців, порахувавши своє завдання виконаним, повернулися на 



батьківщину. Однак завоювання в Палестині потрібно було захищати. Так в 
1118 р., при королі Балдуїні II в Єрусалимі виник чернецький лицарський 
орден, що став згодом відомим як орден тамплієрів (храмовників). Неабиякою 
мірою успіху Храмовників сприяли їх найбільші фінансові операції. Орден 
храмовників або тамплієрів виник в 1119 р.. Орден був створений вісьмома 
представниками ордена іонітів (госпітальєрів), що виділилися в окреме 
братство. Першим великим магістром або гросмейстером був обраний 
Гуго де Пайанс. Король Балдуїн Другий виділив братству частина власного 
палацу, побудованого на місці стародавнього Соломонового храму [5]. 
Звідси і назва громади – тамплієри. Статут ордена «Бідних братів 
Єрусалимського храму» – бідність – був розроблений при активній участі 
Бернара Клервоського, пізніше зарахованого до лику святих. Коли в 1102 р.
папа Олександр III особливою дозвільною Буллою звільнив Тамплієрів від 
опіки Єрусалимського патріарха і єпископів і дозволив їм мати власне 
духовенство, то Орден Лицарів Храму став справжньою державою в державі 
підлеглій безпосередньо одному папі і за багатством і могутністю міг 
суперничати з багатьма монархами. У силу особливих привілеїв Орден мав 
власне військо, поліцію, суд, володів величезними грошовими багатствами та 
земельними наділами у всіх державах Європи. У 1128 орденський статут 
остаточно було затверджено папою Гонорієм Другим на соборі в Труа і під 
скіпетром гросмейстера в одній лише Європі опинилося 10 тис. осель, власний 
флот, банківські контори. Доходи Тамплієрів зростали. І джерелом цих 
небачених багатств була не тільки військова здобич і пожертвування віруючих 
та дари монархів, а лихварство, поставлене храмовниками на недосяжний для 
свого часу рівень. Оскільки Орден в своєму розпорядженні мав пріорат у всіх 
державах Європи і Близького Сходу, то тамплієри скористалися цим 
представництвом для проведення безготівкових переказів грошей. Операція 
фізичного перевезення золота була замінена переводами з рахунку на рахунок 
за листами скарбників пріорату. Жоден світський лихвар не міг тоді скласти 
конкуренція Ордену в наданні клієнтам подібних послуг: Храмовники видавали 
грошові позики, як правило, під заставу; якщо мова йшла про королів або 
впливових феодалів, заклад, з огляду на етикет пристойності, оформлявся як 
«передача на зберігання». У 1204 р., наприклад, англійський король Іоанн 
Безземельний «передав на зберігання» в лондонській «Тампль» коронні 
коштовності, а в 1220 р. на «зберіганні» у англійських тамплієрів знаходилася 
навіть велика королівська печатка Англії. Часто тамплієри брали на зберігання 
важливі державні документи. Так, у паризькому замку зберігався оригінал 
договору, укладеного в 1258 р. між французьким королем Людовіком Святим і 
послом англійського короля Генріха III; 1261 р. там же виявилася і корона 
англійських королів, яка зберігалася у тамплієрів десять рр.. Крім 
безготівкового переказу грошей, тамплієри ввели ряд банківських інновацій: 
банківське представництво (у всіх великих містах були так звані Темпл, що по 
суті справи представляли собою банківські установи); відокремлення 
банківських операцій від купецької торгівлі; система чеків і акредитивів; 
«поточний рахунок». Перший відомий нам договір позики датований 



1135-м роком. Військова міць ордена була значна. У його рядах було близько 
15000 лицарів і 45000 сержантів, не рахуючи васалів. Ця армія була розсіяна по 
всій Європі і не могла вести масштабні військові дії, але зате могла 
контролювати цінності ордена. Усі срібні рудники в Європі перебували під 
контролем Храмовників. 

Тамплієри користувалися недоторканністю на будь-якій війні між 
християнами і пов’язані з аристократичними родами Європи, вони мали 
значний придворний досвід і знали всіх, що сприяло зростанню їх іміджу 
спритних і вірних агентів. 

Таким чином, «бідні лицарі Христові», що не мають грошей в особистому 
користуванні, стали найбільшими лихварями своєї епохи, а паризький 
орденський будинок перетворився в центр європейських фінансів. Прибуткова 
торгівля, жвава банкірська і вексельна справа безперервно збільшували статки 
Ордена, які зберігалися в його головному банку – паризькому Тамплі. У другій 
половині XIII століття щорічний дохід Ордена складав 54 мільйони франків. 
Під час третього хрестового походу англійський король Ричард Левове Серце, 
як завжди, гостро потребував в грошах, продав або заклав лицарям Храму 
захоплений ним у Візантії острів Кіпр, за який в 1191 р тамплієри заплатили 
аванс в 40 тисяч безантів (золотих), а 60 тисяч віддали пізніше.

Протягом 200 рр. тамплієри не боялися нікого і нічого. Могутність ордена 
росла. Але водночас зростало і невдоволення цим транснаціональним спрутом, 
який користувався непомірними привілеями і намертво присмоктався до 
фінансів всіх європейських країн. Та мета, заради якої створювався орден, 
давно пішла в минуле. Залишилася лише замкнута на собі, обслуговуюча лише 
свої власні інтереси корпорація, існування якої не мало сенсу ні з моральної, ні 
з політичної, ні з економічної, ні з військової точок зору.

У 1307 р. папа римський видав указ про розпуск ордена. Французький 
король Філіп Красивий здійснив раптову і добре підготовлену операцію проти 
керівників тамплієрів. Лицарі-лихварі були звинувачені в єресі, їх володіння 
розгромлені, майно конфісковане. Багато із заарештованих «братів» були 
страчені. З цього часу з’являються чутки про те, що головні багатства ордена 
вислизнули з рук французького короля і досі залишаються прихованими в 
тайниках, розсіяних по всій Європі, а можливо, і по всьому світу.

Тобто, протягом усього Середньовіччя політичний процес 
характеризувався змаганням різних інтересів та стратегій: війна, дипломатія, 
укладення союзів, створення політичних комбінацій. Таким чином посольства, 
переговори, угоди стали необхідним доповненням до військової сили. Зрештою, 
результатом стала система «рівноваги», яка послугувала згодом зразком для 
дипломатів великих європейських монархій [8; 9]. 

Дослідниця Н. Г. Подаляк [2] вважає, що значний вплив на перебіг 
міжнародного життя в цей час отримує Ганза (об’єднання, спілка) – торгово-
політичний союз купецтва північноєвропейських міст, який монополізував 
торгівлю Північної Європи. Ганза виникла в середині XIII ст. (назва 
використовується з 1358 p.). До поч. XV ст. Ганза налічувала вже до 170 
німецьких і західнослов’янських міст (у т. ч. Гданськ, Рига, Новгород Великий), 



мала кілька філій. Провідною була Вендська Ганза на чолі з Любеком, пізніше –
з Гамбургом. До XVI ст. вона домінувала в північноєвропейській торгівлі. Не 
менш вагомою була Паризька Ганза. Купці союзу мали низку привілеїв. На 
ярмарках ніхто не мав права конфіскувати їхні товари за борги, арештувати їх 
за злочини, вчинені в  інших місцевостях. Купець не відповідав за дії своїх 
компаньйонів. Влада не могла розпоряджатися майном купця, який помер на 
ярмарку. Ганзейський союз охороняв своїх членів від пограбування та 
насильства з боку феодалів, піратів, місцевих властей.

Отже, в XI–XV ст. торгівля сприяла економічному розвитку 
європейського суспільства, незважаючи на те, що ринок був дуже вузьким, 
охоплював лише невелику частину виробленої продукції і робочих рук, майже 
не мав в обігу земельної власності, характерною для нього була велика 
кількість особистих зв’язків. Розвитку торгівлі заважало панування 
натурального господарства, нерозвиненість техніки обміну та шляхів
сполучення, феодальна роздробленість і беззаконня феодалів – власників 
земель, через які проходили торгові каравани, різноманітні обмеження, митні 
побори з їхнього боку.

Українська дослідниця Н. Г. Подаляк [2] наголошує, що вищий принцип 
купецької політики полягав у забезпеченні максимальних прибутків при 
мінімальному ризику, тому цілком природно тому, що ганзейська дипломатія 
надавала перевагу мирним переговорам і економічному тиску, а не воєнним 
діям і територіальним загарбанням. Купці вміли добре рахувати і прекрасно 
розуміли, яких витрат потребують війни, які до того ж неминуче ускладнювали 
торгові відносини, робили їх справою вельми небезпечною і ризиковою. Лише 
у крайніх випадках Ганза вдавалася до використання воєнної сили, як це 
трапилось у 1362–1370 рp., коли вона вела кровопролитні морські війни з 
Данією і запекло боролася за свою гегемонію на Балтиці. Підсумком війн стала 
перемога Ганзи і підписання 24 травня 1370 р. Штральзундського миру, 
укладеного між Данією і 23 ганзейськими містами.

За його умовами і доповненнями до них ганзейське купецтво отримало 
підтвердження всіх попередніх і низку нових привілеїв, причому вони 
надавались не окремим містам або їх групам, а об’єднанню в цілому. Відтепер 
знижувався розмір мит, скасовувалось берегове право, вздовж всього датського 
узбережжя на випадок корабельної аварії забезпечувалося врятування, 
збереження і безперешкодне повернення вантажів їх дійсним володарям. До 
фогтів ганзейських факторій у Данії переходила прерогатива не лише нижчої, а 
й вищої юрисдикції. Режим найбільшого сприяння створювався для 
ганзейських ремісників, роздрібних торговців і рибалок. Данії заборонялося 
коронувати своїх государів без згоди Ганзи. В якості гаранта миру і для 
відшкодування воєнних витрат Ганзі на 15 рр. передавались сконські фортеці 
Сканор, Фольстербо, Мальмьо і Гельсінгборг з отриманням 2/3 всіх їх 
прибутків, тобто до неї переходили найбагатші оселедцеві ловлі в Сконе, 
панування над протоками і кошти від різних грошових зборів. Датський король 
Вальдемар IV Аттердаг, «якщо він хотів зберегти за собою королівство», мусив 
підтвердити, що ці умови набудуть сили закону не пізніше, ніж через рік і один 



день після закінчення штральзундських переговорів. Ганза доводила, що в разі 
незгоди короля ратифікувати договір, відразу ж по закінченні Великодня 
1372 р. вона поновить воєнні дії проти Данії. Тим часом Аттердаг всіляко 
затягував підписання угоди, але був змушений визнати її після ультимативної 
погрози Ганзи захопити королівський замок Вартберг на Халанді. Втім, 
договірну грамоту Вальдемар скріпив все ж таки не великою королівською, як 
належало, а своєю особистою печаткою. Ганза, яка прагнула якомога скоріше 
відновити торгівлю, мусила цим задовольнитися.

Здавалося б, закінчення війн з Данією і підписання з нею виключно 
вигідного для Ганзи миру, повинно було привернути увагу не лише політиків, а 
й хроністів – як сучасників подій, що відбувались, так і їх наступників. Адже 
йшлося, з одного боку, про явища загальноєвропейського значення, а з другого –
про близькі та зрозумілі кожному жителю ганзейського світу повсякденні реалії 
і про збереження Ганзою певних позицій в балтійській торгівлі. Проте німецькі 
хроніки XIV–XVI ст. вражають або надзвичайною стислістю повідомлень, або 
їх повною відсутністю. Не складає виключення навіть такий добре 
поінформований автор як Детмар. У його небагатослівному запису зафіксована 
лише звичайна констатація факту про переможне для Ганзи закінчення війни і 
про підписання нею миру на вигідних умовах. Втім, саме це сухе повідомлення, 
іноді з незначними і несуттєвими, як у Г. Корнера, уточненнями, перекочувало 
потім у пізніші хроніки любекського циклу [2; 4].

Цілком протиприродним виглядає той факт, що про важливий договір 
жодним словом не згадують хроніки Штральзунда, хоча вони ж містять досить 
чисельні і докладні описи перебігу ганзейсько-датських війн і ще К. Копман 
досить влучно охарактеризував стан штраль-зундських хронік як «безутішне 
мовчання». Не краще виглядають справи з померанськими і датськими
хроніками. Як правило, вони доносять досить детальний опис перебігу війн, але 
аж ніяк не їх наслідків. Однодушне мовчання ганзейських хроністів не може не 
дивувати. Мабуть, єдиним його поясненням є припущення про те, що договір 
укладався за умов строгої секретності. Про його зміст, скоріш за все, знало 
лише вузьке коло дипломатів, безпосередньо залучених до вироблення тексту і 
до процедури укладання договору. Що стосується датської сторони, то надання 
широкого розголосу наслідкам мирних переговорів навряд чи відповідало 
інтересам корони.

Безумовно, укладення Штральзундського миру – значний успіх 
ганзейської дипломатії І цей безперечний факт визнають всі без виключення 
дослідники. Разом з тим його значущість для подальшої долі Ганзи оцінюється 
ними по-різному. Навряд чи можна безумовно погодитись з твердженням, що
Штральзундський мир відкрив добу тривалого процвітання Ганзи та її 
півторастолітнього панування на Балтійському морі і надовго перетворив її на 
«велику силу», або з думкою, що він виявився не більш, ніж свого роду 
«межовим каменем» у ганзейському розвитку. Переконливо виглядає 
К.Фритце, який оцінює договір 1370 р. як зеніт ганзейської могутності і 
водночас саме як «поворотний момент» в історії співтовариства. Дійсно, вже у 
першій половині XV ст. досить виразно виявились перші ознаки кризи, що 



насувалася: з одного боку, поява грізного конкурента у вигляді Нідерландів і 
зростання внутрішньоганзейських протиріч, а з другого – могутні соціально-
політичні виступи 1408–1415 і 1426–1430 р. у вендських містах. Більше того, не 
дивлячись на блискучу перемогу, Ганзі навіть у перші післявоєнні роки 
доводилося діяти у досить складних умовах і йти іноді на надто очевидні 
компроміси і поступки.

Оскільки антиганзейські налаштоване датське дворянство не змирилося з 
підсумками війни, воно скористалось тим, що, всупереч загальновизнаним 
нормам, Штральзундський договір не був скріплений великою королівською 
печаткою, і оголосило його недійсним. Частина дворян почали відкрито 
займатись піратством І безжально грабували ганзейські кораблі. Чисельні 
апеляції потерпілої сторони, які безперервно надходили на ім’я короля
у 1373–1375 pp., Вальдемар IV залишав без наслідків. Це змусило ганзейців 
відмовитися від надії врегулювати конфлікт правовим шляхом і перейти до 
самозахисту. Однак від рішучих заходів щодо протиправних дій датчан вони 
все ж таки утрималися.

За умовами Штральзундського договору в розпорядження Ганзи, як вже 
відмічалося, поступали чотири зундські фортеці. Протягом одного р. вони 
знаходились у неподільному користуванні ганзейців, після чого з’ясувалось, що 
витрати на їх утримання набагато перевищили прибутки від них. 
У любекському відділенні піднявся шквал обурення, І під його тиском 
адміністрації довелось передати опікування над збитковими фортецями 
датському канцлеру Хеннігу фон Путбусу. Натомість датська корона 
зобов’язувалася щор. вносити в ганзейську скарбницю певну грошову суму. 
Настільки несподіваний поворот подій спричинив те, що вже у 1374 р. канцлер, 
мабуть узгодивши це питання з Аттердагом, вирішив звернутись до вендських 
міст з клопотанням про повернення датській короні її спадкоємних володінь -
сконських фортець. Всупереч очевидній безпрецедентності такого прохання, 
минув цілий рік, перш ніж воно було відхилено. Отже, не дивлячись на 
перемогу, Ганза вважала за необхідне поводитись досить обережно і обачно.

Особливо виразно ця тактика виявилась після смерті в травні 1375 р. 
Вальдемара Аттердага, коли Данія опинилась перед необхідністю обрання 
нового короля. Найімовірнішим претендентом на престол був Альбрехт 
Мекленбурзький, старший онук покійного короля, син його дочки Інгеборги. 
Він спирався на підтримку німецького Імператора Карла IV і на союз з 
брандербурзьким та гольштайнським князями, яким у випадку вдачі обіцяв 
землі в Данії і Швеції16. Однак це не влаштовувало Ганзу, в чиї інтереси не 
входив перерозподіл територій, охоплених її торгівлею. Тому в травні 1376 р. 
Ганза не стала перешкоджати зведенню на трон принца Олафа, сина молодшої 
дочки Вальдемара Маргрети. Строго кажучи, у даному випадку порушувався 
той пункт Штральзундзького договору, яким заборонялось коронувати 
датських государів без ухвалення Ганзи, оскільки за перебігом подій вона 
потрапила у положення стороннього спостерігача, а не активно діючої сили. 
Проте Ганза не висловила з цього приводу ані найменшого протесту: адже 
насамперед вона мала потребу у сприятливих мирних умовах для розвитку 



торгівлі і на догоду своїм меркантильним інтересам була готова пожертвувати 
політичними амбіціями. Правда, за виявлену дипломатичну гнучкість ганзейці 
отримали гідну винагороду: поновлювалися всі їх привілеї в Норвегії і король 
Олаф врешті-решт скріпив Штральзундський договір великою королівською 
печаткою.

Таким чином, закінчення війн з Данією не принесло Ганзі повного 
задоволення. Не дивлячись на перемогу, їй неодноразово доводилося 
лавірувати і поступатися для того, щоби уникнути нової серйозної сутички і 
використати всі свої сили і можливості для протистояння зростаючій торговій 
конкуренції. У першу чергу це стосувалось англійського купецтва, яке помітно 
активізувалося з др. пол. XIV ст. Англійські кораблі регулярно швартувалися у 
гаванях вендських міст, куди вони постачали переважно грубі сукна, вивозячи 
на батьківщину, головним чином, хліб і корабельний ліс. У деяких ганзейських 
містах, в т. ч. в Данцігу, Ельбінзі і Штральзунді діяли стаціонарні англійські 
факторії з правом оптової та роздрібної торгівлі як з місцевими, так і з 
приїжджими купцями. Прекрасно усвідомлюючи всю серйозність такого 
суперництва, Ганза намагалась усунути або хоча б обмежити його. Зокрема, 
вона спробувала відтіснити англійців від участі у сконських ярмарках, але в 
якості противаги англійська корона ввела додаткові мита і грошові стягнення, а 
англійські пірати почали справжнє полювання наганзейські торгові судна. 
Конфлікт набув такої гостроти, що у 1388 р. ганзейсько-англійські торгові 
зв’язки перервалися, але, оскільки сторони мали однаково гостру потребу у 
відновленні торгового товарообігу, тривало це недовго. Укладений договір 
знову підтвердив всі привілеї Ганзи в Англії і гарантував повернення 
конфіскованого під час конфлікту ганзейського майна. Разом із тим Англія 
зберегла стягування додаткових мит і здобула дозвіл на ведення в прусських 
портах як оптової, так і роздрібної торгівлі з купцями з третіх країн. 
Підвищений інтерес Англії до торгівлі з Пруссією, звідки вона отримувала 
основну масу вкрай необхідних їй хліба І лісу, сприяв наприкінці XIV ст. 
стрімкому економічному піднесенню Данціга. Його зв’язував з Англією прямий 
шлях через Зунд, що робило зайвим посередництво Любека і, зрозуміло, 
створювало напруженість вже всередині самої Ганзи, між вендськими та 
прусськими містами [2].

Це значною мірою ускладнювало політику Ганзи стосовно збереження її 
позицій у Фландрії, де у 70-ті рр. XIV ст. також склалася досить тривожна 
ситуація. Оскільки місцеві власті не перешкоджали ущемленню ганзейських 
привілеїв своїми співвітчизниками, а любекська адміністрація зайняла 
очікувальну позицію, правління брюгської контори, діючи на власний розсуд, 
віддало купцям таємний наказ залишити межі Фландрії протягом зими
1377–1378 р. Необачне рішення обійшлося ганзейцям досить дорого. За 
наказом графа Фландрського всіх ганзейських купців, яких вдавалося 
затримати, брали під арешт, а їх товари конфісковували. Хоча зусиллями 
любекського керівництва інцидент вдалося владнати, той факт, що ганзейцям 
не були відшкодовані їхні збитки, якнайкраще свідчить про втрату ними 
колишнього впливу у Фландрії.



Спробу відновити його Ганза сприйняла в 1388 р., оголосивши Фландрії 
чергову торгову блокаду. Причиною її введення послужило небажання герцога 
Філіпа Відважного Бургундського, до володінь якого Фландрія була приєднана 
у 1384 р., у повному обсязі відшкодувати ганзейцям збитки, заподіяні його 
підданими. Ця блокада втілювалась у життя в рамках тих само вимог, що і всі 
попередні: ганзейська контора з Брюгге переміщалася у Дортрехт; під загрозою 
виключення з Ганзи припинялась торгівля з фламандцями; походження 
прибулих до ганзейських портів вантажів засвідчувалось спеціальним 
документом; як ганзейським, так і неганзейським купцям загрожувала 
конфіскація у випадку постачання в ганзейський регіон товарів з Фландрії. Але 
на цьому етапі ніякі строгості були вже нездатні загальмувати зростання 
міжміської локалізації. Прусським і ліфляндським містам вдалося навіть 
виговорити для себе особливі умови, що дозволило їм цілком офіційно не 
припиняти зв’язків зі своїми фландрськими контрагентами.

Тому блокада 1388 р. виявилася недостатньо щільною, І Фландрія могла 
дозволити собі впродовж наступних цілих чотирьох років вести переговори з 
Ганзою. Врешті-решт у 1392 р. було укладено угоду, відповідно до якої 
фландрська сторона компенсувала збитки ганзейців сумою в 11 тис. фунтів і 
гарантувала відшкодування будь-яких витрат у майбутньому. Ганзейці 
повернулися в Брюге. Проте це був їх останній великий успіх у Фландрії, 
досягнутий до того ж ціною великих зусиль.

Небажання прусських міст поступитися власними інтересами заради 
загальноганзейської мети, здійснення ними по суті справи незалежної торгової 
політики свідчили про зростання досить тривожних симптомів у діяльності 
Ганзи: загострювались внутрішньоганзейські протиріччя, заглиблювалися 
міжміські незгоди. Усе це робило проведення торгової блокади заняттям 
безглуздим і безперспективним. Спроба блокувати торгівлю Новгорода і 
припинити товарообіг з ним, що була здійснена в тому ж 1388 р., не принесла 
Ганзі успіху. Ганзейська делегація, яка під керівництвом любекського ратмана 
Йоханнеса Нібура прибула у 1392 р. до Новгорода, спромоглася укласти 
договір лише компромісного характеру. Він урівняв у правах руське і 
ганзейське купецтво і фактично зберігав свою силу до 1494 р,, до закриття 
Іваном III Німецького двора.

Таким чином, у XIV ст. головною метою ганзейської політики 
продовжувало залишатися забезпечення і розширення торгових привілеїв 
німецького купецтва за кордоном. Любекське відділення, яке стояло у керма 
керівництва Ганзою, надавало перевагу мирним діям і, як правило, зазнавало 
успіху за допомогою дипломатичних переговорів, або шляхом введення 
торгової блокади. Якщо ж ці методи виявлялися малоефективними, ганзейці, не 
вагаючись, відкривали воєнні дії. Один з найгостріших в історії Ганзи 
конфліктів призвів у 1362-1370 р. до запеклих війн з Данією, яка зробила першу 
спробу підірвати торгову монополію Ганзи в Балтійському морі. Завдяки 
загальній консолідації сил і тісній єдності, а також майстерності і досвідченості 
своїх дипломатів Ганза здобула блискучу перемогу: Штральзундський мир 



закріпив її панівні позиції у балтійській торгівлі. Внаслідок цього економічна і 
політична могутність співтовариства досягла наприкінці ХІV ст. свого зеніту.

У XV ст. безсилі об’єднати Італію під свій повний контроль, папи мали 
достатній вплив на те, щоб перешкодити об’єднання міст з будь-ким зовні. 
Південна Італія і Сицилія були політично відділені від решти країни. Тут 
спочатку переважає вплив норманів, пізніше – Гогенштауфенів, Анжуйскої 
династії, Арагону. Неаполь і Сицилія мають більш тісні політичні зв’язки з 
Іспанією [8; 9]. Італійські міста вели жваву торгівлю з різними країнами, 
зокрема з Близьким Сходом. Тому, природним виглядає той факт, що тут 
виникли органи, які захищали на чужині інтереси італійських купців. Італійські 
торгові міста – Венеція, Генуя, Піза забезпечували захист інтересів своїх 
громадян за кордоном шляхом організації консульської служби. У цьому 
відношенні важливу роль зіграли хрестові походи і створення хрестоносцями 
своїх держав у Сирії і Палестині. При цьому хрестоносці отримали значну 
допомогу від Венеції, Генуї, Пізи в завоюванні узбережжя Леванту з його 
гаванями, які відігравали величезну роль в східній торгівлі. Пізанці отримали 
головні вигоди в князівстві Антіохійському і в графстві Тріполі, венеціанці і 
Генуя – в Єрусалимському королівстві. Вони отримали по кварталу майже в 
кожному з цих територій і утворили цілий ряд італійських колоній, які 
знаходилися під особливим управлінням і були вилучені із загальної системи 
адміністрації і суду. На чолі італійських колоній стояли особливі посадові 
особи з італійців з титулом «віконтів» (vicecomites), які керували своїми 
трибуналами або куріями. З кінця XII в. з’являється керівник всіх 
венеціанських колоній в Єрусалимському королівстві – байюло (baiulus). 
На чолі генуезьких колоній ставляться два консула. Пізанці призначають 
спочатку трьох консулів, потім одного. Усі вони живуть у столиці 
Єрусалимського королівства – в Акрі. Ці представники, як правило, обираються 
там так само, як і інші посадові особи італійських республік. Але іноді вони 
вибиралися і населенням самих колоній. Місцева влада часто конфліктувала з 
італійськими консулами. Спроби єрусалимських королів, а також графів 
Тріполі і князів аітіохійських розбавити останніх привілей викликали з їх боку 
скарги папі, який міг порушників відлучити від церкви. Практика склала 
прецедент розмежування прав між місцевою владою і консулами на договірній 
основі. Зазвичай кримінальна юрисдикція, особливо в найважливіших справах, 
залишалася в руках місцевої влади. У руках італійських консулів 
зосереджувалися громадянська і особливо торгова юрисдикція у справах за 
участю співвітчизників. Італійці отримали в спадок торгові колонії, засновані 
на Сході купцями Провансу і Каталонії. Ситуація не змінилася навіть тоді, коли 
хрестоносці були витіснені з Сирії та Палестини, і влада там перейшла в руки 
мусульман. Уже в XIII ст. Венеція склалася практика регулювання відносин із 
закордонними представниками через постанови та вказівки. Посли повинні 
були після повернення передавати державі отримані ними подарунки. Їм 
заборонялося домагатися при іноземних дворах якихось звань або титулів. 
Послів не можна було призначати в країни, де у них були свої власні володіння. 
Їм заборонялося розмовляти з іноземцями про державні справи республіки. 



Послам не дозволялося брати з собою дружин, оскільки ті могли розголосити 
державні таємниці; але їм дозволялося брати свого кухаря, щоб не бути 
отруєними. Коли встановилися постійні представництва, посол не міг покинути 
свій пост до прибуття свого наступника. У день повернення до Венеції посол 
повинен був з’явитися в державну канцелярію і занести в особливий реєстр, 
яким завідував великий канцлер, повідомлення про своє прибуття. Після 
повернення посол зобов’язаний був представити звіт про витрати. Хоча 
винагорода послів була досить скромною і далеко не відповідала витратам за 
посадою, проте ухилялися від цієї почесної, але обтяжливої місії вже з XIII ст. 
було не прийнятним. Крім того, за відмови призначалися штрафи або заборони 
займати інші державні посади. Посли нерідко розорялися на своєму посту і 
впадали в борги, які потім доводилося виплачувати республіці. Дипломати 
часто призначалися після успішної місії на вигідні пости в левантійських 
володіннях республіки.

Виняток у матеріальному відношенні представляв пост байюло в 
Константинополі при турецькому пануванні. Це був один з 
найвідповідальніших дипломатичних постів Венеції. Важливість для 
республіки її володінь в східній частині Середземного моря і її Левантійської 
торгівлі, а також складність і делікатність взаємин із завойовниками 
Константинополя вимагала від, байюло особливої досвідченості. Тому на цю 
посаду призначалися звичайно старі, досвідчені дипломати, для яких вона була 
вінцем політичної кар’єри.

Строк перебування у XIII ст. делегацій за кордоном не перевищував 
3–4 місяці. Але із зміцненням дипломатичних зв’язків ці строки були 
подовжені. У XV ст. було постановлено, що час перебування посла за кордоном 
не повинна перевищувати двох рр.. У наступному ст. термін цей був 
продовжений до трьох рр.. Посли повинні були тримати уряд республіки в 
курсі справ держави, в якій були акредитовані. З цією метою вони регулярно –
спочатку раз на тиждень, а з поліпшенням засобів зв’язку значно частіше –
відправляли на батьківщину депеші, які стікалися з усіх країн і давали як би 
миттєвий знімок політичного становища світу. Недарма говорили, що жоден 
європейський двір не був обізнаний так добре, як венеціанська сеньйорія. 
На інформації розумних і спостережливих послів ґрунтувалася значною мірою 
вся далекоглядна політика Венеції.

Частини депеш або навіть цілі депеші були нерідко зашифровані. 
Дипломатичні шифри завжди були об’єктом посиленої уваги венеціанських 
правителів, настільки ревнивих до таємниць своєї власної дипломатичної 
кореспонденції. Вже з ранніх часів венеціанський уряд мав особливих 
шифрувальників, а в подальшому Раді десяти було доручено стежити за 
державними шифрами і піклуватися про винахід нових. Справа в тому, що 
мистецтво шифрування знаходилося тоді ще в зародковому стані і, потрапивши 
в чужі руки, шифри порівняно легко розгадувалися. Шифр зазвичай полягав у 
заміні букв латинського алфавіту або іншими літерами, або арабськими 
цифрами, рисками, точками, довільними фігурами, причому для однієї літери 
нерідко бувало два або три знаки. Вводилися також знаки, які не мали ніякого 



значення, для того щоб заплутати шифр і утруднити його розгадку для 
сторонніх. Шифри з’являються і в  ін. державах Італії. У папської канцелярії 
вони застосовувалися вже в першій половині XIV ст. і спочатку полягали в 
заміні деяких слів іншими, умовними. Так, замість «гвельфів» писалося «сини 
Ізраїлю», замість «гібеліни» – «єгиптяни», замість «Рим» – «Єрусалим» тощо.
Добре розроблені системи шифрів застосовувалися вже в XV ст. в Мілані і в 
Флоренції.

У др. пол. XV ст. виникають політії, що створили прообраз міжнародної 
системи, так звану Італійську лігу (Lega Italica) або, за висловом сучасної 
дослідниці Геррети Меттінглі (Mattingly G), «італійський концерт» [4, с. 78–86]. 
Саме створення Італійської ліги було побудовано на механізмі визнання 
результатів договорів між Венецією і Міланом про мир основними 
протагоністами Ломбардних воєн (1423–1454), іншими учасниками цієї малої 
«тридцятирічної війни», а також іншими володарями італійських «станів». 
Одночасно це визнання доповнювалося симетричним йому визнанням 
основними державами  ін. центрів сили як своїх партнерів з підтримки миру. 
Ця логіка простежується в динаміці становлення Італійської ліги. Мир між 
Венецією і Міланом було укладено 9 квітня 1454 р. Двосторонню мирну угоду 
було перетворено в тристоронню після приєднання до неї Флоренції і 
підписання 30 серпня 1454 р. в Венеції відповідного договору. До кінця року
остаточно сформувалася свого роду «пентархія» основних центрів сили –
Венеції, Флоренції, Мілана, «Станів Церкви» (Stati della Chiesa), зазвичай 
іменованих у нас Папською областю, і Неаполітанського королівства. Вони 
діяли від імені своїх союзників, які також могли формально вступити в договір. 
Тим самим створювалася загальноіталійська система мирного політичного 
порядку, заснованого на балансі сил. Формально створення Ліги було 
проголошено 2 березня 1455 р. в Римі. Система була лише поверхово 
зруйнована в ході кризи, пов’язаноъ з Італійськими війнами (1494–1559). 
Створені на італійському ґрунті принципи були перенесені в більш широкі 
європейські простори. Це особливо проявилося на останньому етапі Італійських 
воєн, який був пов’язаний з суперництвом Франції та Священної Римської 
імперії за контроль над всім протяжністю пояса міст від Подуанії до 
Нідерландів. Десятки мирних договорів і перемир’я від Камбрейського миру 
1517 р. до КатоКамбрезійского миру 1559 р. створювали все більш щільну 
мережу взаємних визнань і територіальних розмежувань. При цьому здатність 
укласти мир чи перемир’я стала важливим критерієм відбору в число суверенів.

В епоху протистояння конфесій, що відзначена взаємним визнанням 
християнських конфесій, утвердженням принципу «чия земля, того і віра», 
спробами підтримки крихкої гармонії, постійними ризиками релігійних 
конфліктів була сформована система, яку можна назвати Аугсбургською за 
укладеним в 1555 р. релігійному миру. В контексті нестійкості відносин 
володарів в силу розпливчастості і хиткості взаємних визнань поступово 
наростала криза: (1) війна у Франції; (2) нідерландська релігійна війна –
фактично війна в Нижньорейнському сегменті «поясу міст»; (3) 
загальноімперська релігійна війна; 4) через десятиліття конфлікт переростає в 



західноєвропейську війну. Сімдесятирічна і Тридцятирічна завершилися 
одночасно в 1648 р.. Саме тоді розпливчаті відносини отримують певні контури 
європейського політичного порядку. Він був окреслений складною системою 
договорів: (1) мюнстерський, (2) оснабрюкський; (3) і кілька відстрочений – на 
десятиліття – піренейський. При цьому число учасників кожного з них було 
значним, статуси дуже різні, а умови збереження миру ще більш різноманітні. 
І все ж було зроблено головне. Існуючий до тих пір алгоритм фактичних 
зізнань почав доповнюватися зізнаннями формалізованими. Тим самим 
критерій визнання був покладений в основу європейського політичного 
порядку. Одночасно цей критерій став відправним моментом вибудовування 
суверенної влади всередині територіальних станів [4; 6].

У XV ст. в Німеччині, в Йоахімсталі, де було відкрито новий срібний 
рудник, почали карбувати знаменитий німецький талер, вага якого становила 
30 г. Проте цю монету чекала така сама доля – швидке знецінення.

Виникнення різноманітних монетних систем і одиниць породило 
необхідність операцій з обміну грошей. Так виділилася професія міняйл, які 
орієнтувалися в грошових системах і відрізняли повноцінну монету від 
фальшивої, займалися переказом грошових сум і лихварством (їх називали 
банкіри – від слова банко – лава, на якій сидів у ломбарді міняйло). Із XIII ст.
у зв’язку з розоренням дрібних працівників міста й села і розширенням торгівлі 
кредитно-позичкові операції набули значного розмаху, особливо у сфері 
транзиту й оптових операцій. Діловим людям було незручно і небезпечно 
перевозити велику кількість золотих, срібних чи мідних грошей. Тому вони 
могли отримати їх від агентів міняйла, які були там, де пролягали торгові 
шляхи, пред’явивши його розписку (вексель), завірену спеціальною особою –
нотаріусом. Пізніше стали утворюватися банківські контори і банки. 
Характерно, що виділення фінансової діяльності в особливу галузь відбувалося 
на італійському ґрунті. Наприклад, у Генуї банк Сан-Джорджо утворився ще в 
XI ст., а в XV ст. його капітал перевищував 10 млн. лір. Італійці успішно 
опановували такі інструменти, як векселі, кредит, торговельні угоди на період, 
позики тощо. У Безансоні, імперському місті у Франш-Конте, у XV ст. 
намагалися заснувати центр грошового ринку. Хоча таким центром місто не 
стало, та ярмарки без місця, що кочували і збиралися в різних містах, завжди 
називали Безансон. Його господарем була Генуя, і він був законодавчим 
органом фінансового світу – своєрідною міжнародною фондовою біржею. 
Тут установлювали курс грошей, здійснювали грошові перекази, підписували 
фінансові угоди. У XV ст. обсяг угод доходив до 40 млн. золотих флоринів. 
Це був попередник майбутніх бірж у Лондоні й Антверпені.

В Італії в XV ст. більшість міст мали заклади, які видавали позики під 
заставу речей, збирали за це близько 5 %. Їхніми ініціаторами були 
францисканські монахи. Спочатку ці заклади називалися горою милосердя, 
пізніше їх стали називати ломбардами, тобто установами, які винайшли 
італійці. Перший ломбард було засновано в Перуджі (провінція Ломбардія, 
звідси й назва установи) в 1462 р. Через 50 рр. вони функціонували вже 
у 87 містах Італії. Найстаріші вільні форми капіталу – торговий і лихварський –



у XIV–XV ст. почали проникати у виробництво. Купці оптом закупляли 
сировину та перепродували її ремісникам. Потім вони скуповували готові 
вироби для продажу. Ремісник був відірваний від ринку сировини і працював 
на торгівця вже як найманий робітник-надомник. Так почала виникати рання 
форма капіталістичного виробництва –розсіяна мануфактура. У XIV–XV ст. 
у найкращих умовах були міста Південної Європи. Найбільш урбанізованими 
були Північна й Центральна Італія, де відстань між містами не перевищувала 
15–20 км.
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The paper theoretically reflex origins of international economic relations 
of knight orders diplomacy, trade of Venice, Genoa, Milan, Florence, the Hanseatic 
League. Conceptualized the idea that (1) a significant impact on the course 



of international life had Hanse (association, union) – trade and political union 
of merchants of northern cities, which monopolized the trade in Northern Europe; 
(2) despite the fact that in Italy earlier than in the rest of Europe, developed cities 
and evolved capitalist relations, this region remained fragmented. Cities in North 
and partly Central Italy subjugated surrounding territory and were city-states. 
They played an important role in the economic life of Europe, were middlemen 
in the trade with the East. They developed industry, intended for removal 
as in Central and Northern Europe and the East. They have become the most 
important centers of banking. In the city-states was observed a tense political process 
that was accompanied by frequent changes of governments and political regimes. 
Among the Italian cities a significant influence on the course of political 
and economic life had Venice, Genoa, Milan, Florence. The main interests 
of commercial, banking and industrial elites were lying outside the country and they 
lie in capturing of new markets, trade competition for preferences on land and at sea; 
(3) in the second half of the XV century appear politics that create a prototype of the 
international system, the so-called Italian League (LegaItalica) –  «Italian concert». 
In this case, the Crusaders got a significant help from Venice, Genoa, Pisa 
in conquesting the Levant coast with its harbors, which played a huge role in the 
eastern trade.

Key words: economic diplomacy, Hansa, Italian League (LegaItalica).
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МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ 
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

У статті наведено результати дослідження впливу міжнародної 
інтеграції України на розвиток індустрії гостинності. Предметом 
дослідження є динаміка розвитку готельно-ресторанного бізнес та 
міжнародного туризму в сучасних політичних та соціально-економічних 
умовах. Мета дослідження полягає, по-перше, у визначенні основних чинників 
впливу на розвиток індустрії гостинності, зокрема впливу міжнародної 
інтеграції України, по-друге, формулюванні на цій базі практичних 
рекомендацій, спрямованих на динамічний розвиток галузі. Розкрито сутність 
та механізм позитивного впливу різноманітних напрямів міжнародного 
співробітництва на розвиток індустрії гостинності. Визначені передумови 
динамічного зростання індустрії гостинності,  у т. ч. за рахунок поглиблення 
міжнародної інтеграції. Запропоновано створення механізму дієвого 
партнерства підприємств індустрії гостинності, провідних університетів та 
держави (органів місцевого самоврядування), що сприятиме запровадженню 
інновацій, залученню інвестицій у розвиток галузі. 



Ключові слова: індустрія гостинності, готельно-ресторанний бізнес,
міжнародний туризм, інвестиційна привабливість, конкурентна перевага.

Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, які складають індустрію 
гостинності, належать до найбільш глобалізованих та динамічних галузей 
світового господарства, що забезпечують відчутну частку зайнятості, валового 
внутрішнього продукту національних економік. Питання розвитку вітчизняної 
індустрії гостинності, у т. ч.в контексті міжнародних економічних відносин є 
предметом досліджень багатьох науковців, зокрема Ю. О. Карягіна, В. Г. Міски 
та ін. У даний час українська держава, суспільство, національна економіка 
перебувають у стані глибокого реформування в умовах кризи. Особливості 
функціонування і розвитку індустрії гостинності, в кризових умовах не 
розглядалися раніше і є предметом даного дослідження. Завданнями 
дослідження було визначено виділення ключових аспектів міжнародних 
економічних відносин в індустрії гостинності, визначення факторів, що 
впливають на інвестиційну привабливість готелів і ресторанів, прогнозування 
розвитку індустрії гостинності у контексті міжнародних економічних відносин.

Як відомо, індустрія гостинності, зокрема готельно-ресторанний бізнес в 
належить до числа галузей, що визначаються динамічним зростанням. Цьому 
сприяють процеси урбанізації, розвиток туризму, відкриття кордонів, 
поглиблення міжнародних економічних та гуманітарних зв’язків. Важливим 
чинником розвитку готельно-ресторанного бізнесу також є відносно невеликі 
інвестиції у створення підприємств та їхня швидка окупність. Невипадково 
протягом 1996–2013 рр. в Україні стрімко зростав ринок готельно-ресторанних 
послуг, за рахунок вітчизняних та іноземних інвестицій щорічно відкривалися 
нові готелі та ресторани [1, с. 235]. Вагомим поштовхом для розвитку індустрії 
гостинності стало проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу у 2012 р. 
Завдяки цьому заходу за рахунок внутрішніх та іноземних інвестицій в Києві, 
Львові, Донецьку, Харкові було збудовано і реконструйовано багато готелів, 
об’єктів туристичної інфраструктури [2, с. 303].

Інтеграція України у світові та європейські політичні, економічні, 
культурні інституції має багатоаспектний позитивний вплив на розвиток 
держави. Розвиток вітчизняної індустрії гостинності значною мірою залежить 
від інтенсивності міжнародних зв’язків, за рахунок впливу таких чинників:

- розвиток міжнародного співробітництва за різноманітними напрямами 
(політики, економіки, культури, освіти і науки, спорту, релігії тощо) сприяє 
зростанню кількості іноземних гостей, попиту на послуги готелів і ресторанів;

- розвиток міжнародного туризму, сприяє зростанню попиту на послуги 
індустрії гостинності, стимулює розвиток туристичної та транспортної 
інфраструктури. Іноземні гості та громадяни України, які виїжджають за 
кордон, вимагають дотримання кращих міжнародних стандартів 
обслуговування. Це спонукає власників готелів і ресторанів до реконструкції 
підприємств, оновлення матеріально-технічної бази, запровадження сучасних 
інноваційних технологій обслуговування;



- залучення іноземних інвесторів в індустрію гостинності. В Україні вже 
працюють міжнародні ресторанні мережі McDonald’s, KFC, готелі міжнародних 
брендів Hilton, Hyatt тощо. Певна частка готелів і ресторанів створена за 
повною або частковою участю іноземного капіталу. Залучення іноземних 
інвестицій сприяє утворенню в галузі нових робочих місць, запровадженню 
міжнародних стандартів менеджменту, розвитку персоналу, якості 
обслуговування;

- активізація трудової міграції. Сьогодні в українських готелях і 
ресторанах працюють іноземні менеджери, шеф-кухарі та ін. спеціалісти, що 
сприяє якісному росту індустрії гостинності. З іншого боку, велика кількість 
українців змушена шукати роботу за кордоном. За різними оцінками лише у 
Польщі в даний час працює понад 1 млн. українців, передусім молоді. 
При цьому значна частина трудових мігрантів працює в готелях і ресторанах в 
якості кухарів, офіціантів, барменів, покоївок тощо. Безумовно, трудова 
міграція є складним соціально-економічним явищем, яке має як позитивні так і 
негативні наслідки. В контексті даного дослідження зауважимо, що більшість 
трудових мігрантів повернеться додому з новими знаннями, досвідом, 
амбіціями;

- поглиблення студентського і науково-викладацького обміну. Щорічно
збільшується чисельність молодих українців, які отримують вищу освіту за 
кордоном,  у т. ч.в галузі індустрії гостинності. Також набуває поширення 
практика паралельного навчання студентів у вітчизняному та іноземному 
університетах. Наявність іноземного диплома в додаток до вітчизняного 
збільшує конкурентоспроможність молодого спеціаліста на ринку і праці і 
водночас його знання і вміння сприяють розвитку галузі. Проведення науково-
практичних конференцій, семінарів, залучення іноземних викладачів до 
навчального процесу дозволяють швидше і ефективніше обмінюватися 
результатами наукових досліджень, краще розуміти проблеми та тенденції 
розвитку індустрії гостинності.

На жаль, нині Україна перебуває у стані глибокої політичної і соціально-
економічної кризи.Комплексний негативний вплив кризи відчувають як 
домогосподарства, так і підприємства усіх галузей національної економіки, у 
т. ч. готельно-ресторанного бізнесу.

Унаслідок несприятливої ринкової кон’юнктури, зокрема зменшення 
попиту споживачів, підприємства готельного-ресторанного бізнесу 
у 2014–2015 роках суттєво погіршили економічні показники діяльності.
В умовах соціально-економічної кризи зменшення попиту на послуги 
підприємств індустрії гостинності, на нашу думку, обумовлено наступними 
чинниками:

- зменшенням реальних доходів населення (на 22,2 % у 2015 р. за даними 
Держстату [3]), що обумовлено падінням ВВП, ростом безробіття, інфляцією, 
девальвацією національної валюти;

- зростанням собівартості послуг, що надають підприємства індустрії 
гостинності за рахунок значного зростання тарифів на комунальні послуги, 



вартості продовольчих товарів, предметів матеріально-технічного забезпечення 
тощо;

- зменшення туристичних потоків, зокрема обсягів в’їзного туризму.
Негативний вплив наведених чинників призвів до скорочення робочих 

місць в галузі, зменшення інвестицій, і навіть припинення діяльності фінансово 
слабких підприємств. Так, за даними Київського міського управління 
статистики у 2015 р. вперше за понад 20 рр. кількість закладів ресторанного 
бізнесу, що припинили діяльність, перевищили кількість нових ресторанів [4]. 
При цьому найбільш негативно криза вдарила по ресторанам середнього 
сегменту ринку, що орієнтуються на споживачів із середнім доходом.

Потрібно зазначити, що розпочаті реформи щодо децентралізації, системи 
судочинства, зменшення податкового і адміністративного тиску на бізнес, вступ 
у дію Угоди про асоціацію з ЄС відкривають нові можливості для росту 
національної економіки. На нашу думку, індустрія гостинності вже 
найближчим часом має демонструвати динамічний розвиток. Передумовами 
цього вважаємо наступні:

- інвестиції у створення готелів, ресторанів є відносно невеликими і 
визначаються швидкою окупністю;

- зменшення інфляції, зростання реальних доходів домогосподарств 
сприятимуть відновленню попиту на готельно-ресторанні послуги;

- внаслідок девальвації гривні ціни на послуги закладів української 
індустрії гостинності стали значно більш привабливими для іноземних гостей. 
За експертними оцінками кожні 100 тис. іноземних гостей створюють 4–5 тис. 
нових робочих місць в індустрії гостинності та суміжних галузях.

Перехід до динамічного розвитку індустрії гостинності, зокрема 
готельно-ресторанного бізнесу вимагає запровадження дієвого партнерства 
бізнесу та держави (органів місцевого самоврядування). У зв’язку з цим, 
вважаємо за доцільне створення національної та регіональних програм розвитку 
туризму, готельного і ресторанного бізнесу за участю органів державної влади, 
місцевого самоврядування, галузевих асоціацій, провідних університетів, що 
здійснюють підготовку кадрів для індустрії гостинності. Вказані програми 
можуть включати наступні актуальні напрями:

- просування національного туристичного продукту у світі;
-  підвищення інвестиційної привабливості та залучення інвестицій у 

розвиток вітчизняного готельного і ресторанного бізнесу;
- підвищення якості підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

готелів, ресторанів, туристичних агенцій;
- запровадження міжнародних стандартів якості в готельно-ресторанному 

бізнесі;
- створення на базі провідних університетів галузевих технопарків, 

бізнес-інкубаторів, що сприятиме переходу до інноваційного типу розвитку 
готельно-ресторанного бізнесу.

Поглиблення міжнародної інтеграції є важливим чинником розвитку 
індустрії гостинності, зокрема готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 



так як сприяє підвищенню якості послуг і конкурентоспроможності 
підприємств галузі. 
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INTERNATIONAL INTEGRATION 
AS A FACTOR OF HOSPITALITY INDUSTRY

The article presents the results of a study the impact of international 
integration of Ukraine in the development of the hospitality industry. The study 
examined the dynamics of hotel and restaurant business and international tourism 
in the current political and socio-economic conditions. The purpose of the study is, 
first in determining the major factors affecting the development of the hospitality 
industry, including the impact of international integration of Ukraine, and secondly, 
the wording on this basis practical recommendations for the dynamic development 
of the industry. The essence and the mechanism of the positive impact of the various 
areas of international cooperation on the development of the hospitality industry. 
Preconditions dynamic growth of the hospitality industry, including through 
deepening international integration. Proposed a mechanism of effective partnership 
enterprises hospitality industry, leading universities and government 
(local authorities) to facilitate innovation, investment in the industry. 

Key words: hospitality industry, hotel and restaurant business, international 
tourism, investment attractiveness, competitive advantage.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПИ

Актуальність даного дослідження визначається посиленнями процесів 
міграції, що обумовлено розвитком та поглибленням глобалізаційних та 
інтеграційних процесів, та виникнення процесів протилежних їм. Зазначено, 
що міграційні процеси суттєво впливає на напрями та темпи розвитку 
світової та вітчизняної економіки, демографічних процесів в більшості країн 
світу, підвищення чи зниження соціальних стандартів суспільства та  ін.
сторін нашого життя. Визначено, що на сьогоднішній час в нашій державі не 
існує єдиної комплексної концепції міграційної політики, яка б дозволила нашій 
країні та її громадянам стати повноправними членами європейської спільноти 
із зберіганням та повноцінним захистом своїх громадянських, трудових та 
соціальних прав та свобод. 

Метою дослідження є аналіз сучасної міграційної політики країн Європи 
та визначення рекомендацій із посилення зв’язку вітчизняної міграційної 
політики із європейською. 

Для досягнення мети використано методи системно-структурного 
аналізу, логічного аналізу, фактичного аналізу та ситуаційного підходу.

У процесі дослідження встановлено, що сучасна міграційна політики 
країн Європи формується під впливом визначених чинників: демографічна 
ситуація, суттєві зміни кон’юнктури сучасного ринку праці, збільшення обсягів 
та інтенсивності зовнішніх міграційних потоків, військові конфлікти на 
території України та Сирії, посилення проблеми міжнародного тероризму, 
перманентна фінансова-економічна криза в окремих країнах Європейського 
Союзу, референдум у Великій Британії, щодо рішення про вихід з ЄС.

За результатами дослідження було сформовано рекомендації, щодо
необхідності вивчення та застосування основ та принципів європейської 
міграційної політики за визначеними напрямами.

Ключові слова: міграція, політика, глобалізація, наслідки, історія, 
мігрант, переміщення, інтеграція

Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Глобальні процеси сучасності, 
прискорення вироблення, отримання та засвоєння інформації в сучасному 
економічному просторі викликає, як наслідок, суттєве зростання темпів та 
масштабів міграційних процесів у світі, та зокрема, в країнах Європи.



Нині час дуже актуальним стає аналіз та глибинне дослідження 
міграційних процесів, як явища, яке суттєво впливає на напрями та темпи 
розвитку світової та вітчизняної економіки, демографічних процесів в 
більшості країн світу, підвищення чи зниження соціальних стандартів 
суспільства та  інших сторін нашого життя.

Існуючі підходи, які пропонують розглядати та аналізувати міграцію та 
міграційні процеси, як такі, що впливають відокремлено на різні сфери 
державної політики та суспільного життя нині виявляються не ефективними. 
Із розвитком, прискоренням та поглибленням процесів інтеграції України до 
європейської спільноти необхідно досліджувати міграційні процеси та 
міграційну політику держави комплексно, системно, реалізовувати такий 
концептуальний підхід, який дозволить критично розглядати вплив міграції на 
економіку, соціальну сферу, суспільне та культурне життя, найкращим чином 
дозволить впроваджувати та імплементувати світовий та європейський досвід 
становлення, розвитку та вдосконалення питань міграційної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світова наукова спільнота вже 
виробила моделі процесів міжнародної міграції населення. Такі моделі 
відображено у працях Дж. Борхаса, А. Роя, К. Макконела, Я. Мінсера, 
Маноло І. Абеллі та ін. 

Питання міжнародної міграції та державної міграційної політики 
розглядаються у працях таких вітчизняних науковців як Ю. Г. Пуригіна, 
С. П. Калініна, Т. О. Гнатюк, Ю. П. Гуменюк, В. Капітан, І. П. Майданік, 
О. А. Малиновська, М. Ю. Приз, І. В. Ховрах. У роботах вищезгаданих авторів 
розглядаються теоретико-методологічні засади розвитку міграційних процесів в 
Україні, визначаються основні види міграції та їх особливості, наслідки 
міграційних процесів, приділяється увага проблемам формування ефективної 
міграційної політики держави.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах 
поглиблення глобалізацій них процесів у міжнародних економічних відносинах 
міграція набула нового масштабного характеру, змісту та якісних 
характеристик. Однак, необхідно зазначити, що на сьогоднішній час в нашій 
державі не існує єдиної комплексної концепції міграційної політики, яка б 
дозволила нашій країні та її громадянам стати повноправними членами 
європейської спільноти із зберіганням та повноцінним захистом своїх 
громадянських, трудових та соціальних прав та свобод. Існує певна 
недосконалість статистичного та інформаційного забезпечення досліджень з 
питань міграційної політики провідних країн світу, та таких, які є донорами, 
невідповідність світовим та європейським показникам, що ускладнює 
об’єктивний аналіз міграційних процесів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз сучасної 
політики країн Європи, що надасть змогу визначити основні напрями та 
виклики такої політики для України на сучасному етапі розвитку відносин 
нашої держави з європейською спільнотою та військової агресії сході країни.

Основним завданням дослідження є узагальнення європейського 
міграційного досвіду з огляду на його імплементацію у практику міграційної 
політики України з метою її вдосконалення.



Основна частина. Посилення та прискорення процесів глобалізації у 
світовому господарстві обумовило і появу глобальних проблем людства, однією 
з яких і є глобальна демографічна проблема, сутність якої полягає у стрімкому 
збільшенні чисельності населення та нерівномірному демографічному його 
розвитку, що в свою чергу підсилює масштаби та швидкість світових 
міграційних процесів, які нині характеризуються переміщенням мігрантів між 
усіма континентами. І тому вирішення глобальної демографічної проблеми 
можливо за умов поєднання зусиль усіх країн світу, спираючись на досвід 
провідних держав, які мають певний багатолітній досвід формування 
ефективної міграційної політики.

Саме така політика, спрямована на використання інтелектуального та 
фізичного потенціалу кваліфікованих спеціалістів дала змогу таким країнам, як 
США, Канада, Німеччина, Франція та іншим державам Західної Європи значно 
посилити національний потенціал.Однак, треба зазначити, що лише невелика 
кількість країн стає місцем постійного проживання для міжнародних мігрантів. 

У 10 країнах з найбільшою кількістю міжнародних мігрантів зосереджено 
близько 52 % від їх загальної чисельності, з європейських країн це – Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Іспанія і Україна [1].

Сучасна міграційна політика країн Європи формується та здійснюється 
під впливом цілого комплексу факторів, з яких можна виділити наступні:

- демографічна ситуація (старіння нації) у переважної більшості 
європейських країн.За даними статистики у 2012 р. населення працездатного 
віку країн ЄС (15–64 роки) становило 335,6 млн. осіб, то на 2060 р., за 
прогнозом, нараховуватиметься лише 290,6 млн. працездатних європейців. 
Демографічне навантаження особами старшого віку (тобто співвідношення 
чисельності непрацездатних осіб старшого віку до чисельності працездатного 
населення) становило 26,8 %, а в 2060 р. зросте до 52,6 %. Таке суттєве 
навантаження призводить, а в майбутньому посилиться до проблем у 
функціонуванні пенсійної системи, забезпеченні потреб національних економік 
робочою силою, в тому числі, висококваліфікованою [2];

- суттєві зміни кон’юнктури сучасного ринку праці;
- збільшення обсягів та інтенсивності зовнішніх міграційних потоків. 

Більшість дослідників міграційних процесів наголошують на тому, що міграція 
до країн Європи розглядається з позиційприбуттядо нихмігрантів зкраїн, що 
розвиваються, країн з перехідною (трансформаційною) економікою, які в 
переважній більшості є пострадянськими. При аналізі сучасної європейської 
міграційної політики треба неодмінно враховувати, що за масштабами 
переміщень внутрішні міграції в країнах Європи в чотири рази більші, ніж 
зовнішні [3];

- військові конфлікти на території України та Сирії, посилення проблеми 
міжнародного тероризму. Дуже важливим напрямом формування та здійснення 
міграційної політики з огляду на цей фактор є безперервний та посилений 
контроль за дотриманням законності міграційних процесів, запобіганням та 
рішучою боротьбою з нелегальною міграцією;



- перманентна фінансова-економічна криза в окремих країнах 
Європейського Союзу;

- референдум у Великій Британії, щодо рішення про вихід з ЄС.
Для нашої держави одним з головних напрямів сучасної міграційної 

європейської політики, без сумніву, є отримання безвізового режиму. Однак, 
ЄС наголошує на необхідності всебічного запобігання використання вже 
існуючих легальних каналів для нелегальної міграції з метою запобігання 
викривлення європейського ринку праці з причин нелегальної міграції, 
скоротити та не допустити збільшення кількість клопотань про надання 
притулку у країнах Європи з причин, які не мають об’єктивних підстав.

Останні розширення Європейського Союзу, які відбувалися з 2004 до 
2013 рр., значно збільшили не тільки кількісний, але й якісний склад цього 
інтеграційного об’єднання, суттєво ускладнили процес регулювання 
міграційних процесів та функціонування європейської міграційної політики 
взагалі. Це призвело до формування спільного зовнішньоекономічного напряму 
міграційної політики ЄС та  інших країн Європи, який включає в себе не тільки 
співробітництво з країнами-донорами, але й з країнами-членами ЄС, та 
європейськими країнами, які не є його членами [4].

Важливим аспектом сучасної європейської міграційної політики є 
питання інтеграції та реінтеграції мігрантів в європейську спільноту. Бо саме 
глибина та ефективність заходів з інтеграції ставить у залежність остаточний 
результат імміграції, яка повинна бути спрямована на підвищення потенціалу 
кожної національної економіки країн, що приймають мігрантів. Однак, на 
практиці, ми бачимо і негативні наслідки, виникнення кризових та 
кримінальних ситуацій, які порушують однорідність суспільства, яке є 
приймаючим. І саме дії уряду та громадське суспільство повинно забезпечити 
та приймати активну участь в процесах і заходах з інтеграції та реінтеграції. 

Такі процеси ускладнюються суттєвим різноманіттям мігрантів, як за 
країнами походження, так і за ступенем освіти і кваліфікації, релігійними 
переконаннями та соціально-культурними ознаками, правовим статусом, 
мотивами міграції, термінами перебування у країнах Європи та головною 
метою міграції [5].

Висновок і перспективи подальших досліджень. За результатами 
дослідження міграційної політики країн Європи можна зробити висновок, про 
те, що вплив та взаємозв’язок міграційної політики європейських країн на 
вітчизняну міграційну політику досить неоднозначний та складається з 
декількох напрямів.

В якості першого напряму можна виділити політику Європейського 
Союзу, яка стосується віз, боротьби з нелегальною міграцією, запрошення до 
імміграції кваліфікованих спеціалістів і вмотивованих студентів, захисту прав 
легальних мігрантів. Саме такий напрям міграційної політики став одним із 
найвпливовіших факторів зростання міграційних потоків громадян України до 
європейських країн. Результатом впливу цього чиннику стало збільшення 
частин трудових мігрантів, які працюють у європейських країнах, зросла 
кількість студентської молоді, що навчається в освітніх закладах, спеціалісти 



відповідних професій та кваліфікацій також обирають країнами перебування та 
заробітку країни Європи.

Другим напрямом, без сумніву, є прагнення українського суспільства до 
побудови демократичного суспільства з верховенством права та дотримання 
законності у всіх сферах суспільного життя. І саме це прагнення орієнтує 
міграційні потоки до країн Європи та вибудовує міграційну політику України 
на засадах, які застосовуються у країнах ЄС та забезпечують права людини.

Саме інтеграційний вектор співпраці України з ЄС та іншими країнами 
Європи у сфері міграції забезпечує певні потоки інформаційної, науково-
технічної та фінансової допомоги з метою забезпечення повноцінного 
державного регулювання міграційних потоків з боку вітчизняного уряду.

Однак, треба зазначити, що відсутність послідовної орієнтації на 
інтеграцію саме до країн Європи до 2014 р., чітко визначених національних 
пріоритетів перешкоджало всебічному застосуванню наявних, розроблених та 
апробованих інструментів міжнародного співробітництва, зокрема, Східного 
партнерства. 

Отримання безвізового режиму для українців у країнах ЄС вплине на 
посилення транскордонної мобільності саме в напрямку країн Європи, і це 
означає необхідність вивчення та застосування основ та принципів 
європейської міграційної політики за наступними напрямами [6]:

- посилення соціального забезпечення та захисту прав українських 
мігрантів у країнах Європи;

- посилення партнерства з міжнародної мобільності;
- розробка спільних проектів, що забезпечують та сприяють поверненню 

українських мігрантів, які отримують освіту на батьківщину;
- запровадити програми освітньої міграції в Україну за європейськими 

стандартами із забезпеченням відповідної якості освіти;
- розробка та впровадження відповідних програм реінтеграції мігрантів, 

які повертаються до України;
- розробка та впровадження державних та громадських програм і проектів 

з інтеграції мігрантів в українське суспільство;
- значно посилити активність наукових досліджень у сфері міграції 

міжнародної та внутрішньої, побудованих на європейських принципах і засадах [7].
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ANALYSIS OF MIGRATION POLICY OF MODERN EUROPE

The relevance of this study is determined by the strengthening of migration 
processes, caused by the development and deepening of globalization and integration 
processes, and the emergence of the opposing processes. It has been indicated that 
migration processes influence greatly the direction and pace of developmentof 
the global and domestic economy, demographic processes in most countries, 
enhancement or reduction of the social standards, and other aspects of our lives. 
It has been determined that nowadays our country doesn’t have anyunified 
comprehensive concept of the migration policy that would give the country and 
its citizens opportunity to become high-grade members of the European Community, 
keep and fully protect their civil, labour and social rights and freedoms.

The aim of the study is to analyse the modern migration policyof the European 
countries and to define recommendations onthe strengthening ofthe communication 
between domestic and European migration policy.

Methods of the systemic, structural analysis, logical analysis, factual analysis 
and situational approachhave been used in order of achieving the stated aim. 

During the study it has been found that modern migration policy 
of the European countries is formed under the influenceof the defined factors: 
demographics, significant changes in conditions of the modern labour market, 
increase of the intensity of external migration flows, military conflicts on the territory 
of Ukraine and Syria, deepening of the problem of international terrorism, permanent 
financial crisis in some countries of the European Union, the referendum in the UK 
on the decision to exit the EU.

According to the results of the research, recommendations on the necessityto 
study and applythe fundamentals and principles of the European migration policies 
indefinedspheres have been formed.

Key words: migration, policy, globalization, implications, history, migrant, 
displacement, integration
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
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СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Світове господарство та міжнародні економічні відносини та соціальна 
ринкова економіка вимагають формування такої системи соціального захисту 
в Україні, яка б гарантувала належний рівень життя, соціальну злагоду та 
соціальну адаптацію до суспільно-економічних перетворень, захист від 
соціальних ризиків і реалізацію гарантій в сфері соціального забезпечення. Тому 
система соціального страхування є найбільшою складовою частиною системи 
соціального захисту України. В зв’язку з чим, її організація та управління нею 
стають пріоритетними в колі  інших питань реформування системи 
соціального захисту.

Соціальне страхування євідокремленою структурою від цивільно-
правового,має активний розвиток і тому вимагає певного структурно-
логічного впорядкування. Основним засобом такого впорядкування є 
класифікація, яка дозволяє розподілити всю сукупність відносин щодо 
соціального страхування на взаємопов’язані структурні ланки системи 
соціального страхування за такими основними критеріями , як форма 
страхування та об’єкт. Останній і є основним чинником відокремлення 
соціального страхування від цивільно-правового. У сучасних умовах його 
значення тільки збільшується.

Ключові слова: міжнародні економічні відносини, соціальний захист, 
соціальне страхування.

Соціальне страхування євідокремлену структуру від цивільно-
правового,має активний розвиток і тому вимагає певного структурно-логічного 
впорядкування. Основним засобом такого впорядкування є класифікація, яка 
дозволяє розподілити всю сукупність відносин щодо соціального страхування 
на взаємопов’язані структурні ланки системи соціального страхування за 
такими основними критеріями, як форма страхування та об’єкт. Останній і є 
основним чинником відокремлення соціального страхування від цивільно-
правового. В сучасних умовах його значення тільки збільшується. 

Обов’язкова форма соціального страхування в Україні є державною. 
В сучасний період більшість країн світу шукають оптимальні шляхи 
поліпшення та нові методик з управління соціальним захистом населення. 
Одним із перспективних напрямків вважається розвиток обов’язкового 



недержавного соціального страхування, із масовим залученням недержавних 
установ у цю сферу.

В Україні принципи, загально-правові, фінансові та організаційні засади 
загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян 
визначаються на основи Конституції Українита законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Його фінансовий 
механізм формується за рахунок грошових фондів, що наповнюються шляхом 
сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом 
(роботодавцем), громадянами, а також за рахунок бюджетних та  ін. джерел, 
передбачених законом.

Страхові фонди беруть на себе зобов’язання щодо збору страхових 
внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і 
соціальних послуг при настанні страхових випадків [2, c. 71]. Приватні 
установиж, у своїй діяльності, співпрацюють у проведенні заходів, пов’язаних 
із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, і мають право 
спільно в кожному конкретному випадку приймати рішення щодо того, хто з 
них братиме участь у фінансуванні цих заходів.

Страхові фонди – органи, які керують та управляють окремими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, проводять збір та 
акумуляцію страхових внесків, контролюють використання коштів, 
забезпечують фінансування виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням та виконують інші функції згідно з затвердженими 
статутами.Страхові фонди є некомерційними самоврядними організаціями.
Цільові страхові фонди не можуть займатися іншою діяльністю, крім тієї, для 
якої їх створено, та використовувати свої кошти на цілі, не пов’язані з цією 
діяльністю. Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу 
Державного бюджету України.

Страхові фонди діють на підставі статутів, затверджених у порядку, 
визначеному законами України тільки з окремих видів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Управлінняними здійснюється на 
паритетній основі державою та представниками суб’єктів соціального 
страхування. На відміну від приватних фондів, управління фондами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування виконується 
правлінням та виконавчими дирекціями страхових фондів, які забезпечують 
визначені законами конкретні види соціального страхування. 

Право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, 
особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо 
інше не передбачено законодавством України, а також міжнародним договором 
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України
[5, c. 27–29]. Усі застраховані громадяни є членами відповідних страхових 
фондів залежно від виду соціального страхування.

Контролює діяльність цільових фондів загальнообов’язкового 
Державного соціального страхування Наглядова рада, яка забезпечує виконання 
статутних завдань та цільове використання коштів. Із цією метою до складу 



Наглядової ради входять у рівній кількості представники від застрахованих 
громадян, роботодавців і Держави. Склад Наглядової ради та її повноваження 
визначаються законами з окремих видів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального 
страхування здійснюється спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів 
України центральний орган виконавчої влади.

Громадяни України, які працюють за межами території України та не 
застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони 
перебувають, мають право на забезпечення по загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню в Україні за умови сплати страхових 
внесків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [2, c. 73–74].

Враховуючи міжнародний досвід та ринкові відносини дедалі очевидною 
стає необхідність участі працівників у фінансуванні фондів соціального 
страхування й участь в управлінні системою соціального страхування 
приватних установ та об’єктів (застрахованих осіб), що надасть їм можливість 
самим впливати на рівень свого соціального захисту в разі настання страхових 
випадків.

Таким чином, соціальне страхування є обов’язковою, тобто гарантованою 
державою, системою матеріального забезпечення трудящих і членів їх сімей, 
що покликана створити рівні можливості щодо отримання певного рівня 
соціальних гарантій, визначених законом. Воно характеризується такими 
важливими ознаками, як компенсація соціального ризику та запобігання їх 
негативних наслідків для застрахованої особи;обов’язковість участі 
застрахованих осіб у формуванні основних страхових фондів; тісна 
взаємозалежність між внесками і обсягом соціальних виплат; залучення 
застрахованих осіб та працедавців до управління фондами та установами 
соціального страхування враховуючи міжнародний досвід з цього напряму.
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FEATURES OF THE INFLUENCE OF MODERN INTERNATIONAL 
ECONOMIC RELATIONS AT THE DEPARTMENT OF SOCIAL 

PROTECTION SYSTEM IN UKRAINE

World economy and international economic relations and a social market 
economy requires the formation of such a social protection system in Ukraine, which 
would guarantee an adequate standard of living, social harmony and social 
adaptation to the socio-economic transformation, protection from social risks and 
implementation of safeguards in the field of social security. Therefore, the system 
of social insurance is the largest part of the system of social protection of Ukraine. 
Therefore, its organization and management become a priority among other issues 
of reforming the system of social protection.

Social insurance is a separate structure from the civil law, has an active 
development and therefore requires a certain structural and logical ordering. 
The primary means of such regulation is the classification that allows to divide 
the whole set of relations on social security of interconnected structural units 
of the social insurance system for these main criteria , as a form of insurance and 
the object. The latter is a major factor in the separation of social insurance from civil 
law. In modern conditions, its value only increases.

Key words: international economic relations, social protection, social 
insurance.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ 
ТА ПОГЛИНАННЯ В ГЛОБАЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглянуто сучасний стан тенденцій розвитку M&A процесів у
глобальному бізнес-середовищі. Досліджено динаміку обсягів та кількості 
M&A-угод, регіональну структуру процесів M&A та топ – 15 країн в процесах 
M&A у світі. Проведено аналіз основних M&A-угод та галузевий розподіл 
злиттів та поглинань у світі.

Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку процесів 
злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі.

2015 рік став рекордним за кількістю, так і за вартістю M&A-угод, сума 
яких за рік налічувала 4,3 трлн. дол. США, а кількість 48124 угоди. 
Щодо 2016 р., то темпи росту обягів угод злиття і поглинання дещо 
скоротилися, але вже носили більш якісний характер цих угод, а ніж 
кількісний.

Окремі дослідження щодо галузевих процесів злиття та поглиблення 
також відмічають підйом ринку та прогнозують подальше його зростання. 
Виокремлення галузевого аналізу свідчить про зростання кількості угод 
злиття та поглинання в таких секторах як фінанси, фармацевтика та
енергетика. 

Аналіз глобального ринку злиттів і поглинань в умовах сьогодення 
дозволив виявити специфічні особливості його розвитку: зниження кількісного 
і вартісного обсягу угод; зміна галузевої структури і мотивації угод; 
зростання числа скасованих угод унаслідок відсутності достатнього обсягу 
власних коштів і важко доступність позикових коштів; зниження частки 
транскордонних злиттів і поглинань; активна участь держави в якості 
суб’єкта ринку корпоративного контролю; збільшення в загальній структурі 
операцій М&А саме злиттів, а не поглинань. 

Ключові слова: транснаціональні корпорації, транскордонні злиття та 
поглинання, M&A-угоди, трансконтинентальні угоди, сукупна вартість угод, 
галузевий розподіл злиттів та поглинань, світовий ринок M&A.

Актальність і постановка проблеми. В умовах сьогодення ТНК 
займають особливе місце у світовій економіці. Стратегія транснаціональних 
корпорацій проявляється прагненням до розширення своєї діяльності. 
Відповідно базою для розширення діяльності ТНК, покращення їх 
конкурентних позицій у світовому масштабі в цілому, завоювання нових ринків 
є інвестиційна діяльність ТНК на основі укладення M&A-угод. 

Транскордонні злиття та поглинання являють собою один із найшвидших 
шляхів забезпечення зростання компаній та створення передумов для нових 



організаційних форм ТНК. Необхідність глибоких досліджень процесів злиттів 
та поглинань викликана зростання динаміки M&A, які відмічаються в останні 
роки, залучення до цих процесів якомога більшої кількості країн та їх вплив на 
економіку країн-учасниць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції процесів 
злиття та поглинання в контексті інтернаціоналізації та міжнародної 
економічної інтеграції досліджуються в роботах вітчизняних вчених-
економістів О. Білоруса, В. Будкіна, В. Вергуна, Д. Кір’якова, А. Кредісова, 
В. Левківського, Д. Лук’яненка, А.Максименко, Т. Орєхової, Б. Панасюка, 
О. Рогача, В. Рокочої, А. Румянцева, В. Сабадаш, С. Сіденко, О. Сльозко, 
Я. Столярчук, М. Табахарнюка, Н. Татаренко, А. Філіпенка, Т. Фролової та ін. 

Разом із тим багато аспектів даної наукової проблеми залишається 
недостатньо розкритими та обґрунтованими. Злиття та поглинання компаній –
це об’єктивна реальність, яку необхідно постійно досліджувати, аналізувати і 
робити відповідні висновки, що дозволить не повторювати помилки, які 
неодноразово відбувалися в минулому. 

Мета дослідження. Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій 
розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобальних 
трансформацій кожного дня повідомляється про чергове злиття чи поглинання 
серед великих компаній. На світовому ринку з’явяються нові підприємства-
гіганти внаслідок мега-угод в мільярди доларів, які укладаються в різних 
галузях бізнесу від авіавиробників, автомобільних концернів до гігантів 
техніки, хімічних підприємств та фінансових установ.

За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions
Rankings, 2015 рік побив рекорди за кількістю та вартістю M&A-угод, сума 
яких за рік налічувала 4,3 трлн. дол. США, а кількість – 48124 угоди. 
Попереднім рекордним роком по здійсненню операцій по злиттю і поглинанням 
був 2007 рік, де загальна сума угод за рік склала 4,14 трлн. дол. США, а 
кількість 47761 угода [8].

Протягом дев’яти місяців 2016 р. глобальний обсяг M&A-угод становив 
2,4 трлн. дол. США, що на 22 % менше в порівнянні з аналогічним періодом 
2015 р.. В цілому, були оголошені 32551 угода по всьому світу, що склало 
зниження на 3 % в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р.. 

На рис. 1 наведено основні тенденції щодо кількості та вартості 
транскордонних злиттів та поглинань. Їх динаміка цілком повно відображає 
стан глобальної економіки та настрої ринку в цілому [14]: 

Світові обсяги таких угод у 2015 р. були на 43,6 % вище, ніж у 2014 р., й 
наразі є найвищими з часів різкого зростання кількості угод, що спостерігалося 
перед глобальною фінансово-економічною кризою. За даними агентства 
Dealogic, кількість угод у 2015 р. склала 48124 [15]. Очевидним є той факт, що 
збільшення обсягу угод після кожного падіння завжди перевищує рівень, який 
спостерігався до падіння. 



Рис. 1. Динаміка обсягів та кількості M&A-угоду світі в 2002-2016 рр., 
(трлн. дол. США; %).

Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory 
Mergers & Acquisitions Rankings 2016

Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на процеси 
злиття та поглинання. Уже у 2009 р. їх вартість знизилась майже до рівня 
2004 р. За період 2010-2013 рр. динаміка злиттів і поглинань мала 
стрибкоподібний характер, але все ж не досягла значень передкризового 
періоду розвитку світової економіки. Тривала криза Єврозони та загроза
«фінансового обвалу» в США, а також спад у темпах зростання країн, що 
розвиваються, утримували компанії від активних дій щодо укладання угод зі 
злиття та поглинання [8]. Як наслідок, у 2013 р. світова активність на ринку 
злиттів та поглинань знизилася проти попереднього р.: операцій стало менше 
на 8%, їх загальна вартість зменшилась на 4 %. 

Лише у 2014 р. починається активне нарощування злиттів та поглинань у 
світовій економіці, розширення інвестиційних вкладень у різні галузі. За 
оцінками обсяг угод у 2014 р. склав близько 3,5 трлн. дол. США. Наступний рік 
характеризувався ще вищими темпами зростання. 

Трансконтинентальні угоди стали відмінною рисою нової хвилі на ринку 
злиття і поглинання. Обсяг трансконтинентальні угод протягом 2015 р.
досягнув понад 1 трлн. дол. США. Третина таких угод припала на коридор між 
Північною Америкою та Європою. Почали з’являтися нові коридори між Азією 
і Європою, зокрема Китаєм та Японією [8].

Щодо регінального розподілу ринку M&A, то потрібно відмітити, що 
американський регіон є найбільш цільовим і становить 52,6 % від глобального 
обсягу угод протягом дев’яти місяців 2016 р.. Також, важливий внесок у 



розвиток ринку злиттів та поглинань роблять компанії з країн, що 
розвиваються, а особливо Азіайсько-Тихоокеанського регіону, де вартісна 
частка таких угод стабільно зростає і становить 26,6 % від їх загального обсягу. 
Регіон EMEA (Європа, Близький Схід і Африка)на третьому з часткою в 20,8 %. 
Найменшою популярністю стратегії злиття та поглинання користуються у ТНК, 
які працюють у країнах Африки та Латинської Америки [14], (рис. 2):

Рис. 2. Регіональна структура процесів M&A у світі 
за 9 місяців 2016 р., (%).

Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory 
Mergers & Acquisitions Rankings 2016

За результати прогнозних досліджень аналітичної компанії Dealogic, яка 
фіксує світові угоди в сфері бізнесу, світовий ринок M&A (mergers&acquisitions –
злиття і поглинання) в 2016 р. «зменшив обороти» на 24 %. Протягом 2016 р.
загальна сума в рамках підписаних контрактів дорівнює близько 2,5 трлн. дол. 
США [12]. 

Стабільно великі гравці на світовому ринку зберегли свій прибуток і 
змогли успішно наблизитися до завершення бізнес-р.. Наприклад, показники 
ринку M&А США в обсязі близько 1,12 трлн.дол. США отримали першість у 
глобальному рейтингу [14]. 

Китай і Японія, націлені на активну співпрацю зі Сполученими Штатами 
Америки, також зайняли топові позиції. На успіхах європейського бізнесу 
відобразилися коливання, пов’язані з виходом Великобританії зі складу ЄС.

Сучасний етап світового ринку M&A має низку певних нових 
характерних рис: 

а) злиття в основному відбуваються в сильно монополізованих галузях і 
в значно більших обсягах; 

б) компаніями-ініціаторами М&A стали приватні, колективні, суверенні 
фонди або великі корпорації країн постачальників сировини на світовий ринок і 



власники дешевої робочої сили (компанії з країн Близького Сходу, Росії, Індії 
та Китаю); 

в) у ході світової фінансової кризи з’являється велика кількість об’єктів
для злиттів і поглинань, у вигляді компаній, ринкова вартість яких різко 
знизилася, тобто багато компаній набувають справедливу (не завищену) ціну;

г) усе частіше формуються альянси для здійснення міжнародних угод 
M&A [8]. 

Незважаючи на значне зростання угод M&A в усьому світі, США на 
сьогоднішній день все ще продовжує залишатися лідером за кількістю і 
вартістю здійснюваних операцій M&A (1,118 трлн. дол. США за 9 місяців 
2016 р.). На другому місці КНР з обсягом 351,7 млрд. дол. США. На третьому 
місці в цьогорічному рейтингу Великобританія з 128 млрд. дол. США [14].

Також, у першу п’ятірку входять країни: Гонконг та Канада. На шостому 
місці – Японія, а за ними Швейцарія, Франція, Австралія, Південна Корея, 
Індія, Німеччина, Іспанія, Італія та Бразилія.

Лідером серед країн за показником сукупної вартості угод по злиттю і 
поглинанню стали США: на цю країну припало понад 50 % від загальної 
вартості угод на глобальному ринку, що обумовлено традиційно високою 
діловою активністю американських компаній і високим курсом долара. 

У цілому на ринку в рівній мірі були представлені компанії з країн 
Північної Америки (США і Канада), Європи (Великобританія, Франція, 
Швейцарія) і Азії (Китай, Гонконг, Південна Корея і Японія), [14], (рис. 3):

Рис. 3. Топ -15 країн у процесах M&A у світі за 9 місяців 2016 р.,
(млрд. дол. США)

Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory 
Mergers & Acquisitions Rankings 2016



Експансіоністська політика ТНК через злиття та поглинання на 
сучасному етапі стає все більш активною. Об’єднуючись і поглинаючи одна 
одну, компанії концентрують у своїх руках економічну владу, здійснюють 
вплив на розвиток окремих ринків та на економічну політику окремих держав. 
Зростання рівня транскордонної співпраці у 2015 р. свідчить про явне 
пожвавлення світового ринку злиттів та поглинань. Як зазначається у звіті 
компанії Deloitte, транснаціональні корпорації як головні «гравці переглянули 
структуру інвестиційних портфелів і почали шукати вигідні можливості для 
зростання» [15].

Слід зазначити, що інтерес компаній до угод злиття та поглинання 
підвищили також поліпшення фінансового стану компаній, ліквідність 
боргового ринку і вигідні процентні ставки. Пожвавлення процесів злиття та 
поглинання можна пов’язати з поліпшенням економічної ситуації в розвинених 
країнах, переорієнтацією великих компаній на політику експансії, а також 
активізація діяльності компаній країн, що розвиваються. 

Історія розвитку процесів злиття та поглинання бере свій початок з кінця 
ХІХ століття, коли невеликі компанії, маючи незначну частку ринку, 
об’єднувалися шляхом утворення великих компаній, здатних конкурувати з 
ринковими домінаторами. Звичайно, процеси злиття та поглинання, які мають 
місце в сучасних умовах, не порівнянні з минулими. Нині зростання вартості
угод та їх кількості свідчать про те, що стратегії злиття та поглинання активно 
впроваджуються ТНК для розвитку та розширення свого виробництва. Це 
найпоширеніша форма прямих іноземних інвестицій і водночас важлива 
стратегія розвитку ТНК, що гарантує їм успішне функціонування в умовах 
національної та міжнародної конкуренції, забезпечує захист інтересів компаній 
та зміцнення їх конкурентних позицій [15]. 

Частка мега-угод, вартість яких перевищує 1 млрд. дол. США, у сукупній 
вартості угод у 2007 р. складала близько 66 %, тоді як сьогодні цей показник не 
перевищує 45 %. Найбільші M&A-угоди укладаються у таких секторах, як 
медіа, енергетика, фінанси, медицина і фармацевтика, телекомунікації.

Найбільш вражаючою особливістю M&A в 2015 р. була кількість дуже 
великих угод – 57 на загальну суму понад 10 млрд. дол. США. Це можна 
порівняти з 39 в 2007 і 50 в 2006 р.. Також дев’ять угод було оголошено в 
2015 р. на суму понад 50 млрд. дол. США [13].

За даними Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions
Rankings, протягом дев’яти місяців 2016 р. загальна кількість M&A-угод у світі 
становила 32551. Середній розмір угоди складав 83,4 млн. дол. США. З них 
65 були угоди значення яких більше 5 млрд. дол. США, а їх сукупна вартість на 
40 % більша в порівнянні з дев’ятьма місяцями 2015 р. [14].

Угоди за участю США становлять 1,11 млрд. дол. США глобальної 
активності, що представляє собою скорочення на 20,1 % в порівнянні з 
аналогічним періодом 2015 р.. Угоди з участю компаній, що базуються в Канаді 
збільшилися на 30,9 % за обсягом з аналогічним періодом 2015 р. до 254 млрд. 
дол. США. Компанія EnbridgeInc оголосила про придбання про 



SpectraEnergyCorp за 42,8 млрд. дол. США, що стало найбільшою угодою для 
регіону в енергетичному секторі. 

У табл. 1 представлені найбільші угоди, що були укладені протягом 
дев’яти місяців 2016 р. [14]: 

Таблиця 1 
Основні M&A-угоди у світі за 9 місяців 2016 р.

Дата угоди Об’єкт 
угоди

Покупець Загальна 
вартість

(млрд. дол. 
США)

18.05.2016 Monsanto Co Bayer AG 65,696
03.02.2016 Syngenta AG China 

National Chemical
Corp

46,312

06.09.2016 Spectra 
Energy Corp

Enbridge Inc 42,818

11.01.2016 Baxalta Inc Shire PLC 35,563
18.07.2016 ARM 

Holdings PLC
SoftBank 

Group Corp
30,125

Примітка. Складено автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory 
Mergers & Acquisitions Rankings 2016

Топ-консультантом за досліджуваний період стала компанія 
White&CaseLLP, за допомогою якої відбулося 196 угод загальною вартістю 
379,6 млрд. дол. США та середнім розміром угоди в 1,9 млрд. дол. США [8].

За даними глобальної організації Ernst&Young 2015 найбільш активна 
галузь злиттів і поглинань в 2015 р. – договори з сфері охорони здоров’я, де 
кількість угод збільшилася на 50 % і склала 340 млрд. дол. США, через високий 
інтерес інвесторів до розробки нових препаратів і сучасних способів 
діагностики різних захворювань. Відзначилася і нафтова сфера, де кількість 
угод подвоїлася і склала 264 млрд. дол. США, угоди у сфері техніки на 
247 млрд. дол. США, зростання на 69 %, в телекомунікаційному секторі на 
211 млрд. дол. США, зростання на 13 % [16].

Щодо 9 місяців 2016 р., то галузевий розподіл злиттів та поглинань у світі 
майже не змінився, крім того, що фінансовий сектор знову став займати 
лідируючі позиції з часткою 20,3 %. Додав сектор циклічних споживчих товарів 
(послуг) до 11%, технологічний до 10,2 %, а частка сировинного сектору 
збільшилася понадв 2 рази і становить 10,1 %. Також зменшилася частка 
телекомунікацій та енергетики до 8,3 % та 8 % відповідно [14], (рис. 4.):



Рис. 4. Галузевий розподіл злиттів і поглинань у світі 
за 9 місяців 2016 рр., (%)

Примітка. Побудовано автором за даними Bloomberg Global Legal Advisory 
Mergers & Acquisitions Rankings 2016

Згідно з даними компанії Ernst&Young, у пер. пол. 2016 р., незважаючи на 
високий рівень волатильності на світовому ринку капіталів та невизначеність 
економічного зростання, кількість глобальних угод M&A суттєво не 
зменшилася. При цьому угоди в сфері цифрових технологій активізують ринок 
злиттів та поглинань. Відповідно до дослідження компанії EY «Економіка в 
епоху цифрових технологій» (Digital Deal Economy), яке базується на 
опитуванні понад 600 керівників компаній нетехнологічної сфери, дев’ять з
10 фірм у всьому світі спостерігають зростання конкуренції з боку компаній, 
які освоїли цифрові технології [16].

Розглядаючи перспективи розвитку угод M&A на глобальному рівні, 
дослідження також виявило, що майже дві третини керівників (67 %) планують 
вкладати гроші у діджитал в найближчі два роки та застосовувати нові 
технології для перетворення свого бізнесу.

Згідно з результатами дослідження, керівники визнають, що цифрові 
перетворення впливають на всі аспекти їх бізнесу. Вони також знають, що 
конкурентне середовище швидко змінюється, оскільки бар’єри для входу 
розмиваються новими технологіями.

Тенденція, за якої компанії нетехнологічної сфери інвестують в активи в 
технологічному секторі, продовжилася і в першій половині 2016 р.: бізнес 
використовує діджитал для прискорення свого зростання [8].

Альянси також стають дедалі більш привабливим рішенням і 
розглядаються на рівні з угодами поглинання, а подекуди навіть заміщують їх, 
оскільки компанії шукають нові можливості. Згідно з дослідженням EY, 
третина керівників планує створити альянси і партнерства у найближчі два 
роки. Майже 90 % керівників посилили діджитал складову у своїх стратегіях
управління капіталом, для них придбання інноваційних активів стає більш
привабливим напрямком діяльності. Керівники роблять висновок, що найбільш



ефективним підходом є забезпечення відповідності всіх інвестиційних рішень
майбутній діджитал стратегії бізнесу.

Висновки і перспективи подальших досліджень.Таким чином, 2015 рік 
став рекордним за кількістю, так і за вартістю M&A-угод, сума яких за рік 
налічувала 4,3 трлн. дол. США, а кількість 48124 угоди. Попереднім рекордним 
роком по здійсненню операцій по злиттю і поглинанням був 2007 рік, де 
загальна сума угод за рік склала 4,14 трлн. дол. США, а кількість – 47761 угода. 
Щодо 2016 р., то темпи росту обягів угод злиття і поглинання дещо 
скоротилися, але вже носили більш якісний характер цих угод, а ніж кількісний.

Окремі дослідження щодо галузевих процесів злиття та поглиблення 
також відмічають підйом ринку та прогнозують подальше його зростання. 
Виокремлення галузевого аналізу свідчить про зростання кількості угод злиття 
та поглинання в таких секторах як фінанси, фармацевтика та енергетика. Також 
спостерігається активність у сфері послуг, хімічній промисловості, 
телекомунікаційному секторі. 

Галузеві особливості M&A-угод визначають напрям діяльності ТНК, їх 
стратегічне позиціонування в цих галузях. Географія таких угод стає все більш 
залежною від активності в цій сфері країн, що розвиваються. Стабільно (навіть 
у кризовий період) зростає вартісна частка їх M&A-активності із 9 % (2004) до 
майже 26 % від світового обсягу угод (2015). 

Аналіз глобального ринку злиттів і поглинань в умовах сьогодення 
дозволив виявити специфічні особливості його розвитку: зниження кількісного 
і вартісного обсягу угод; зміна галузевої структури і мотивації угод; зростання 
числа скасованих угод унаслідок відсутності достатнього обсягу власних 
коштів і важко доступність позикових коштів; зниження частки 
транскордонних злиттів і поглинань; активна участь держави в якості суб’єкта 
ринку корпоративного контролю; збільшення в загальній структурі операцій 
М&А саме злиттів, а не поглинань. 
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MODERN TRENDS IN MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE 
GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT

The article reviews the current state of trends in M&A processes in a global 
business environment. The volume dynamics and the number of M&A transactions, 
regional structure of M&A processes and top 15 countries in the process of M&A 
in the world. Major world M&A transactions and distribution industry mergers 
and acquisitions have been analyzed. The article is a study of current trends in 
the mergers and acquisitions in the global business environment.

2015 was a record for the number and the cost of M&A transactions, 
the amount of which totaled 4.3 trillion US Dollars or 48 124 transactions. As for 
2016, the rate of growth of mergers and acquisitions slightly declined, but these 
agreements were of better qualitative nature, rather than quantitative. 
Some researches on industry mergers and acquisitions also noted the rise of 
the market and forecast further growth. Part of industry analysis shows the increase 
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in the number of mergers and acquisitions in sectors such as finance, 
pharmaceuticals and energy.

The analysis of global M&A market in today's conditions revealed 
the specific features of its development: reducing the quantity and value of the trades; 
changing sectoral structure and motivation of transactions; increased number 
of canceled contracts due to lack of sufficient own funds and difficult credit 
accessibility; reducing the proportion of cross-border mergers and acquisitions; 
active participation of the state as an entity of the market for corporate control; 
an increase in the total M&A transactions is mergers not acquisitions.

Key words: multinationals, cross-border mergers and acquisitions, M & A-
transactions, transcontinental agreement, the total value of transactions, distribution 
industry mergers and acquisitions, global market M & A.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
У ФАКТОР ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ

Поглиблення економічних відносин між різними суб’єктами 
господарської діяльності на світовому ринку, посилення інтеграційних процесів 
між країнами якісно змінюють не тільки систему їх взаємозв’язків, але й 
створюють нові фактори внутрішнього розвитку. У даній публікації 
розглядається процес перетворення зовнішніх чинників у внутрішні спонукальні 
мотиви економічного росту. На конкретних прикладах позитивних зрушень  у 
певних сферах міжнародної економічної діяльності робиться логічний висновок 
про трансформацію деяких їх елементів у безпосередні складові стратегії 
зростання і завоювання домінуючих позицій на різних ринках.

Економічна наука традиційно розглядає міжнародні економічні відносини 
як чинник інтернаціоналізації продуктивних сил. Міжнародний поділ праці, 
світова торгівля, вивіз капіталу, міграція робочої сили тощо є реальними 
економічними процесами, які в дійсності інтегрують світову економіку і 
змінюють картину національних господарств. Інтенсивність і глибина 
взаємодії окремих суб’єктів міжнародних економічних відносин не тільки 
якісно змінюють саме економічне середовище, а й набувають характеристик, 
іманентних внутрішньо-економічним факторам. Така трансформація 
зовнішніх умов і є предметом нашого дослідження.

Ключові слова: трансформація, фактори росту.

Постановка проблематики. Суть економічного розвитку 
(зростання, росту) в економічній літературі розглядається як збільшення 
валового внутрішнього продукту (ВНП) на душу населення. Виділяють 



екстенсивний та інтенсивний способи економічного зростання. Вони 
притаманні будь-якій національній економіці. В залежності від конкретних 
історичних умов домінує той чи інший тип. В той же час не можна не помічати 
тенденції модифікації усталених процесів під впливом інтернаціоналізації 
економічного життя. Йдеться про те, що поглиблення економічних відносин 
між країнами, інтенсифікація інтеграційних процесів, глобалізація усіх сфер 
життя створюють додаткові фактори внутрішнього розвитку.

Так, наприклад, спеціалізація національних економік дозволяє 
нарощувати обсяги виробництва, які набагато перевищують ємність 
внутрішнього ринку. Перетворення процесу виробництва у масове якісно 
змінює параметри розвитку: зростає продуктивність праці, знижується 
матеріало- та енергоємність продукції, покращується її якість. А узгодження 
товарних позицій із зовнішніми партнерами забезпечує ринки збуту. При цьому 
внутрішній ринок практично не відчуває наслідків переливу національного 
капіталу у експортно зорієнтовані галузі внаслідок імпортозаміщення.

В Україні в аграрному секторі у 2016/2017 маркетинговому році 
експортний потенціал зерна сягнув рекордних 39,8 млн. т. У результаті 
спеціалізації вітчизняного сільського господарства Україна, зібравши у 
минулому році найбільший за всю історію вал зерна – 66 млн. т, стала одним із 
наймогутніших гравців на світовому ринку зерна [1, с.2]. Паралельно отримала 
імпульс розвитку й інфраструктура зернової галузі : введені в експлуатацію 
нові потужності з переробки зернових, продовжила удосконалюватися 
логістика транспортних перевезень. Таким чином, участь українського 
аграрного бізнесу в міжнародних економічних відносинах дозволила 
використати їх переваги для власного розвитку, трансформувавши традиційні 
зовнішні форми у внутрішні чинники зростання. 

Аналіз функціонування акціонерного капіталу, як найпоширенішої форми 
великого капіталу, також дає підстави зробити подібні висновки. Формування 
статутних фондів, а ще у більшій мірі операції з купівлі-продажу акцій на 
фондових біржах призводять не тільки до дифузії власності акціонерних 
товариств, а і до перетворення їх фінансових активів у свого роду форму 
міжнародного грошового капіталу. Зазначена трансформація внутрішньо 
притаманна акціонерному капіталу внаслідок безперешкодної можливості 
численним покупцям незалежно від країни перебування придбати акції будь-
якого відкритого акціонерного товариства. Тобто фінансовим його 
фундаментом, основою, внутрішнім фактором розвитку в умовах поглиблення 
міжнародних економічних зв’язків стає капітал без національної ідентичності. 
Тут межа між внутрішніми і зовнішніми інвестиційними джерелами повністю 
розмита. 

Теоретичні дослідження  акціонерної форми капіталу в таких умовах 
можуть стати науковою основою, яка зможе виконати функцію розв’язання 
проблем економічного зростання, а також збільшення підприємницької та 
інвестиційної активності підприємств. 

Аналіз функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК), які з 
одного боку є породженням міжнародних економічних відносин, а з іншого –



каталізатором їх інтенсифікації, також дає підстави зробити висновок щодо 
трансформації зовнішніх факторів їхнього росту. Вони стають структурними 
елементами корпорацій, забезпечуючи їх високий економічний потенціал та 
динаміку зростання. Явище транснаціоналізації виробництва і капіталу, як 
матеріалізація міжнародних економічних відносин, стає найважливішим 
елементом розвитку світової економіки. Саме ТНК безпосередньо
трансформують ці відносини у чинники своєї могутності, створюють умови 
безпосереднього використання здобутків міжнародної спільноти у сфері своєї 
діяльності. 

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що міжнародні 
економічні відносини трансформуються. Проблема забезпечення національних 
інтересів і розвитку продуктивних сил проявляється таким чином: з одного 
боку, вони неможливі без радикальної модернізації основних засобів 
виробництва і відповідної кадрової політики, а з іншого боку, не можна 
ігнорувати й вимоги нової модернізації, її специфічні загрози та потенціал. 

Процеси соціально-економічного розвитку вже здійснили потужний 
вплив на характер, пріоритети та можливості міжнародних економічних 
відносин, суттєво посилюючи їх місце і роль у світовій економіці, 
трансформуючи їх у самостійні фактори розвитку різних суб’єктів світової 
економіки. Насамперед – ТНК і національних економік, що беруть активну 
участь у міжнародних інтеграційних процесах. Як влучно було зазначено у 
одному із досліджень про участь України в міжнародній економіці, народи, що 
мають міцний інстинкт державотворення, під час трансформаційних процесів 
отримають додатковий бонус [4, с.17].
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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS TRANSFORMATION INTO 
THE INTERNAL DEVELOPMENT FACTOR

Economic relations deepening between different subjects of the economical 
activity on the global market, strengthening of integration processes between 
countries qualitatively change not only their relationships system but also create new 
domestic development factors. This article describes the process of the external 
factors transformation into the positive internal economic increase reasons. 
Based on particular examples of positive changes in certain spheres of global 
economic activity the author logically concludes about the transformation of some 
elements into direct growth strategy constituents and different markets dominant 
position gain. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ ПРО ПОПЕРЕДНЄ УЗГОДЖЕННЯ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ 

ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ 
В ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Договори про попереднє узгодження ціноутворення є одним з 
інструментів полегшення тягаря забезпечення дотримання принципу 
«витягнутої руки» в податкових відносинах з іноземним елементом, які 
підпадають під визначення «контрольовані операції». Вони дають змогу 
визначити ще до моменту здійснення контрольованих операцій умови 
забезпечення їх відповідності вимогам принципу «витягнутої руки», що сприяє 
формуванню у платника податків належного рівня визначеності та 
впевненості щодо податкових наслідків майбутніх операцій. Разом з тим, 
нормативне забезпечення використання такого інструменту потребує 
забезпечення належного балансу приватного і публічного інтересу. 

Метою дослідження є характеристика особливостей інституту 
договорів про попереднє узгодження ціноутворення в Україні у контексті 
світового досвіду та з урахуванням необхідності забезпечення належної 
ефективності контролю за дотриманням вимог принципу «витягнутої руки» в 
транскордонних операціях.

Основними методами дослідження стали формально-юридичний 
(використаний при аналізі основних рис нормативного забезпечення інституту 



договорів про попереднє узгодження ціноутворення в Україні) та порівняльно-
правовий (використаний при аналізі особливостей вітчизняного підходу до 
нормативного закріплення засад інституту договорів про попереднє 
узгодження ціноутворення в контексті досвіду ОЕСР та його держав-членів).

Ключові слова: попереднє узгодження ціноутворення, ОЕСР, 
трансфертне ціноутворення, оподаткування, контрольовані операції

Запровадження механізму контролю за дотриманням вимог принципу 
«витягнутої руки» є поширеною світовою практикою, ефективність якої 
підтверджується досвідом таких держав світу як Канада, США, Франція, 
Японія та ін. Як зазначає М. Маркхем, «на початку ХХ ст. регулювання 
трансфертного ціноутворення насправді запроваджувалось для протидії 
уникненню від оподаткування … На цьому етапі подібне регулювання 
застосовувалось лише до малого відсотку транскордонних операцій, а в центрі 
уваги перебувало уникнення від оподаткування. Разом з тим, у ХХІ ст.
податкове середовище змінилось. Сьогодні трансфертне ціноутворення 
стосується розподілу доходів транснаціональних компаній між різними 
державами. Воно застосовується до майже усіх транскордонних операцій 
всередині таких компаній, а останні, завдяки технологічному розвитку та 
можливостям розподілу функцій, здійснюють транскордонних операцій більше 
ніж будь-коли» [1, c. 13–14]. Подібні зміни ускладнюють забезпечення 
належної ефективності контролю за дотриманням вимог принципу «витягнутої 
руки», зумовлюють необхідність залучення все більших ресурсів зі сторони 
контролюючих органів та створюють загрозу надмірного втручання останніх у 
сферу господарської діяльності. Саме тому для платника податків договір про 
попереднє узгодження ціноутворення є незамінним інструментом, спроможним 
забезпечити баланс інтересів платників податків і контролюючих органів. 
Разом з тим, нормативне забезпечення використання такого інструменту 
впливає на його привабливість для платника податків, а тому потребує 
особливої уваги, зокрема, з урахуванням позитивного світового досвіду.

Договори про попереднє узгодження ціноутворення неодноразово 
опинялись в центрі уваги таких закордонних та вітчизняних дослідників як 
Д. Фалун [2], Р. Портнер [3], М. Мішин [4]. Разом із тим, вітчизняний підхід у 
таких дослідженнях найчастіше характеризується без врахування позитивного 
світового досвіду або взагалі оминається увагою, зважаючи на те, що донині в 
Україні ще не укладено жодного договору про попереднє узгодження 
ціноутворення.

Метою дослідження є характеристика особливостей інституту договорів 
про попереднє узгодження ціноутворення в Україні у контексті світового 
досвіду та з урахуванням необхідності забезпечення належної ефективності 
контролю за дотриманням вимог принципу «витягнутої руки»
в транскордонних операціях.

Можливість використання платником податків такого інструменту як 
договори про попереднє узгодження ціноутворення закріплена у п. 39.6 ст. 39 
Податкового кодексу України. Як зазначають експерти ОЕСР, можна 



виокремити декілька ключових переваг у регулюванні відносин з 
контролюючим органом на основі договорів про попереднє узгодження 
ціноутворення [5, c. 205–206]:

 забезпечення належної визначеності у взаємовідносинах платника 
податків та контролюючого органу через підвищення передбачуваності 
податкового режиму для контрольованих операцій;

 налагодження партнерського діалогу з контролюючим органом з 
найскладніших питань трансфертного ціноутворення до моменту проведення 
податкового аудиту;

 запобігання витратних з точки зору залучених ресурсів і тривалих за 
часом адміністративних і судових процедур, пов’язаних з вирішенням спірних 
ситуацій, які виникають у контексті контролю за дотриманням вимог принципу 
«витягнутої руки»;

 зниження або навіть усунення можливості виникнення подвійного 
оподаткування при умові укладення договору про попереднє узгодження 
ціноутворення дво- чи багатостороннього характеру;

 підвищення рівня компетентності кадрового забезпечення 
контролюючого органу за рахунок формування у них належного рівня знань і 
навичок про особливості трансфертного ціноутворення у конкретних галузях 
промисловості, що знижуватиме конфліктогенний характер взаємин платника 
податків з контролюючим органом на майбутнє.

Такі переваги, вочевидь, доступні для платника податків при умові 
досягнення належного балансу інтересів між приватним і публічним інтересом 
у контексті укладення договору про попереднє узгодження ціноутворення. 
Разом з тим, вітчизняне нормативне забезпечення інституту договорів про 
попереднє узгодження ціноутворення у цьому контексті наділене певними 
особливостями, відображеними зокрема, у положеннях п. 39.6 ст. 39 
Податкового кодексу України та Постанові Кабінету Міністрів України від 
17.07.2015 р. № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін 
у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що 
мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей 
трансфертного ціноутворення». До таких особливостей можна віднести:

1. Процедура попереднього узгодження ціноутворення ініціюється
виключно при умові звернення платника податків і передбачає надання ним
контролюючому органу більшого обсягу інформації та матеріалів, аніж
передбачено п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, що призводить до
необхідності закріплення додаткових гарантій невикористання таких
інформації та матеріалів як підстави для проведення будь-яких заходів
податкового контролю у випадку припинення процедури попереднього
узгодження ціноутворення.

Як зазначають експерти ОЕСР, розглядаючи можливість неналежного
використання отриманої від платника податків інформації в рамках процедури
попереднього узгодження ціноутворення, «в практиці проведення податкових
перевірок можуть виникати додаткові проблеми. Якщо платник податків 



відкликає запит … або податкові органи відхиляють прохання платника 
податків після розгляду всіх фактів, будь-яка інформація нефактичного 
характеру, надана платником податків у зв’язку з запитом … така як пропозиції 
щодо врегулювання, доводи, думки та судження, не може вважатися 
релевантною у відношенні до перевірки» [5, c. 210]. На відміну від експертів 
ОЕСР, вітчизняний законодавець не приділив відповідній проблемі жодної 
уваги.

2. Відсутність можливості анонімного звернення до процедури 
попереднього узгодження ціноутворення на стадії попереднього розгляду, 
результати якої не є обов’язковими для платника податків та контролюючого 
органу

Високий рівень недовіри платників податків до контролюючих органів 
визначає доцільність закріплення можливості анонімного звернення до 
процедури попереднього узгодження ціноутворення, але лише на стадії 
попереднього розгляду. Така практика може надати платнику податків 
можливість уточнення особливостей процедури попереднього узгодження 
ціноутворення та забезпечення належної якості підготовчої роботи. Так, у п. 2.2 
Циркуляру Федерального міністерства фінансів ФРН від 05.10.2006 р. № IVB 4 –
S 1341 – 38/06 зазначається: «Дозволяється на стадії попереднього розгляду 
звернення на анонімних умовах (без розкриття відповідного платника 
податків). Разом з тим, у таких випадках всі твердження податкового органу, 
які виходять за межі інформації з процедурних питань не є зобов’язуючими» [6].

3. Відсутність гарантій нерозголошення інформації, яка становить 
собою комерційну таємницю або має чутливий характер для платника податків
і отримана від платника податків в рамках процедури попереднього узгодження 
ціноутворення

Експерти ОЕСР в розробленому ними модельному законодавстві 
стосовно договорів про попереднє узгодження ціноутворення окремо 
наголошують, що «податкове відомство має забезпечити конфіденційність 
комерційної таємниці або іншої чутливої інформації чи документів, наданих в 
рамках процедури попереднього узгодження ціноутворення» (п. 15) [7]. Така 
гарантія є особливо необхідною в умовах високого рівня недовіри до 
контролюючих органів взагалі та можливостей забезпечення ними належного 
порядку нерозголошення інформації, отриманої від платників податків.

Таким чином, нині нормативні засади використання інституту договорів 
про попереднє узгодження ціноутворення в Україні потребують вдосконалення, 
оскільки не сприяють утвердженню належного балансу приватного та 
публічного інтересу у сфері оподаткування. Зокрема, у цьому контексті до 
недоліків можна віднести відсутність гарантій невикористання інформації, 
отриманої від платника податків, в рамках процедури попереднього узгодження 
ціноутворення під час проведення заходів податкового контролю; відсутність 
можливості анонімного звернення до контролюючого органу для уточнення 
особливостей процедури попереднього узгодження ціноутворення; відсутність 
додаткових гарантій нерозголошення інформації, яка становить собою 
комерційну таємницю платника податків. Наявність подібних недоліків 



стримує вітчизняних платників податків від використання потенціалу договорів 
про попереднє узгодження ціноутворення у податкових відносинах, які 
виникають у зв’язку з операціями транскордонного характеру.
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FEATURES OF PRIOR PRICING AGREEMENT CONTRACT AS A TOOL 
TO BALANCE PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS IN TAX RELATIONS 

WITH FOREIGN ELEMENTS

Pprior pricing agreement ccontract is a tool for providing a «relief arm» 
principle in tax relations with foreign elements that fall under the definition of 
controlled operations. They allow determining prior to such «time-controlled» 
operations conditions to ensure their compliance with the «relief arm» principle, 
which contributes to the taxpayer’s appropriate level of certainty and confidence 
about the tax implications of future operations. However regulatory support of the 
use of this tool requires proper balance of private and public interest.

The aim of the study is characteristics of agreements on preliminary approval 
of pricing in Ukraine in the context of international experience taking into account 
the need to ensure adequate and effective control over compliance with the principle 
of «relief arm» in the cross-border operations. The main research methods were 
formal-legal (used in the analysis of the main features of regulation of the institute of 
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agreements on preliminary approval of pricing in Ukraine) and comparative-legal 
(used in analyzing the characteristics of the national approach to regulatory 
consolidation principles of the institute of agreements on preliminary approval of 
pricing in the context of the experience of OECD and its Member states).

Key words: pre-negotiation of pricing, the OECD transfer pricing, taxation, 
controlled operations
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ВПЛИВ ДОГОВОРІВ ПРО УЗГОДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА 
ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мета статті полягає у дослідженні економіко-математичного 
вираження інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання за умови 
відсутності або укладення договорів про узгодження ціноутворення.

Для досягнення поставленої мети застосовувалися такі методи 
як:системно-аналітичний та економіко-математичний методи – для 
виявлення специфіки можливого впливу договорів про узгодження 
ціноутворення на стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання, а також абстрактно-логічний метод – для формування 
висновків.

За результатами дослідження було сформовано висновок, що укладення 
договорів про узгодження ціноутворення позитивно впливає на перебіг 
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Застосування результатів дослідження можливе при подальших 
наукових пошуках у межах даної проблематики, а також з метою полегшення 
принципових,практичних та спільних домовленостей між платником податків 
та контролюючими органамидля цілей трансфертного ціноутворення.

Ключові слова: договір про узгодження ціноутворення, інвестиційна 
діяльність, прибуток, виробничі потужності, оптимум Парето.

У світовій практиці діяльності фіскальних органів загальновідомим є 
принцип що «про податки не домовляються», однак з метою спрощення їх 
адміністрування та прогнозування податкових надходжень досить виправданим 
є використання альтернативних підходів до організації податкових 
правовідносин. Саме у контексті побудови моделі узгодження ціноутворення у 
контрольованих операціях між платником податків та фіскальним органом 
одним із таких прогресивних елементів є укладення договорів про узгодження 
ціноутворення (далі – ДУЦ).

Основною метою укладення ДУЦ є забезпечення не лише покращення 
умов для ефективної діяльності та податкового контролю за відповідністю цін у 
контрольованих операціях рівню звичайних цін, але і матиме макроекономічні 



наслідки для економічної діяльності (у першу чергу для інвестиційної) та 
розвитку країн, залежно від їх рівня оподаткування [3, c. 29].

В економічній науці є чимало праць, присвяченим теоретичним та 
емпіричним дослідженням трансфертного ціноутворення. Так, поняття 
трансфертного ціноутворення розглядали Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен та 
Д. К. Джонстон; економічний зміст категорій «трансфертна ціна» і 
«трансфертне ціноутворення» досліджували П. В. Дзюба, М. І. Макаренко та
Т. Г. Савченко; аналіз стратегій транснаціональних компаній для зменшення 
оподаткування здійснили В. Танзі, Ш. Дж. Пендс, П. Сікка і Х. Віллмотт; 
трансфертне ціноутворенняв умовах вітчизняної економіки вивчали 
О. А. Полянська, М. В. Колдовський та ін.

Що стосується вивчення особливостей укладення ДУЦ, то це доволі нова 
сфера досліджень і її вивчення не на стільки широке, як самого трансфертного 
ціноутворення. Так, у даному напрямку проводять свої дослідження 
Є. В. Дмитренко, Ю. В. Касперович, П. О. Селезень, а також представники 
ДФС України, зокрема: В. Кругляк, М. Мішин та О. Лепетюк. З огляду на 
незначний рівень вивчення досліджуваної проблематики,чимало теоретичних 
аспектів залишаються дискусійними та потребують подальших досліджень.

Спробуємо змоделювати вплив укладення ДУЦ на інвестиційну 
діяльність суб’єктів господарювання на прикладі трьох груп країн, а саме:

 високоподатковікраїни (high-taxcountry) – h;
 низькоподатковікраїни (low-taxcountry) – l;
 країни-аутсайдери (outsidecountry) – о. 
Нехай і – трансфертна ціна, яка локалізується в ih,lтазастосовується 

при розрахунку податкового зобов’язання.
Зважаючи на те, що основною метою діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання є максимізація прибутку – , то даним критерієм при 
моделюванні не можна нехтувати. Цей критерій визначається через дві змінні p
та , а саме:  = p + . При цьому величина p може приймати два значення, а 
саме:pp –,p +.

Нехай позначає ймовірність того, що очікувана прибутковість суб’єкта 
господарювання висока:p = p +. Значення формується після залучення 
інвестицій та має середнє значення, рівне нулю. Таким чином, обсяг прибуткуp, 
це випадкова величина з функцієюрозподілу Fp() та функцією щільності fp () 
= Fp().

Щоб уникнути непорозумінь та дискусій при моделюванні ситуації за 
умови отримання збитку ми будемо вважати, щоFp(0) = 0 для pp –,p +. Так як 
E() = 0, .

Після встановлення значення суб’єкт господарювання може визначити 
свій розмір прибутку , де тильда означає реалізацію змінної. У той час як  є 
приватною інформацією компанії, рівень використання виробничого 
потенціалу – – є загальнодоступною інформацією [1, c. 10].

Один з варіантів інтерпретації цього є те, що потенційні прибутки 
суб’єкта господарювання є функцією технологічного показника (p)і показника 



попиту ().Так, компанія знає свої технологічні можливості при прийнятті 
рішень, однак, не може знати свої умови попиту, поки не вийде на ринок.Після 
того, як умови попиту відомі, суб’єкт господарюваннявизначає розмір 
можливого максимального прибутку до оподаткування, з метою подальшого 
розрахунку податкового зобов’язання.

Саме після вивчення р, компанія розглядає доцільність звернення до 
контролюючого органу з пропозицією про попередній розгляд можливості 
укладення ДУЦ. 

Зважаючи на те, що до основних видів діяльність суб’єкта 
господарювання належать: операційна, фінансова та інвестиційна діяльності, а 
остання розглядається як найважливіший елемент загальної стратегії його 
розвитку, зосередимо увагу на двох можливих варіантах перебігу саме 
інвестиційної діяльності, за таких умов: 

(1) відсутності ДУЦ; недосягнення взаємної згоди сторонами ДУЦ, 
відмова контролюючого органу або платника податків в укладенні ДУЦ;

(2) підписання ДУЦ.
1. Перебіг інвестиційної діяльності за відсутності ДУЦ;недосягненні 

взаємної згоди сторонами ДУЦ;відмові контролюючого органу або платника 
податків в укладенні ДУЦ.

Так, якщо суб’єкт господарювання використовує зовнішню альтернативу 
(outsideoption), то вигода визначається як 0 (р)та обидві країни не отримають 
податкових надходжень. Проте, якщо компанія залишається та інвестує, то 
важливим стає значення , а рівень використання виробничого потенціалу має 
таке математичне вираження: . Саме у цьому випадку країни знаходять 
консенсус у визначенні трансфертної ціни, що визначає базу оподаткування в 
обох країнах. Якщо такі переговори між країнами невдалі, то обидві країни 
використовують власні найбільш сприятливі односторонні трансфертні ціни 
тобто: l= таh=0. При цьомукомпанія стає суб’єктом подвійного 
оподаткування, а прибуток після оподаткування має такий вигляд: (1–th–tl). 

Зазначимо, що подвійне оподаткування призводить до витрат, пов’язаних 
з підтриманням ділової репутації (reputationcost)– Ri, у результаті чого 
податкові надходження виражаються як th( –Rh) та tl( – Rl) для високо та 
низько податкових країн. Якщо ж переговори між країнами є успішними, то 
договірна трансфертна ціна визначається як N=( ). Зауважимо, що при цьому 
ділова репутація не зазнає негативного впливу. У такому випадку прибуток 
після оподаткування має такий вигляд: (1–th)+(th–tl)N=( ), а податкові 
надходження – th( –N=( )) та tlN=( ) [2, c. 14].

У результаті на рис. 1.1 зобразимо стимул до неповного використання 
виробничих потужностей.



Рис. 1.1. Використання виробничих потужностей і прибуток після 
оподаткування за відсутності ДУЦ [1, c. 11]

Так на рис. 1.1 видно, якщо Rl+Rh  , суб’єкт господарювання має 
можливість знижувати рівень прибутку, що йде на нарощування виробничих 
потужностей до Rl+Rhдля того щоб запобігти зменшенню прибутку після 
оподаткування (див. тонку пунктирну лінію). Разом з тим крива показує, що 
компанія є помірно прибутковою та фактично не зможе на повну силу 
використовувати свої виробничі потужності. У підсумку зауважимо, що таке 
недовикористання це ніщо інше як невідповідність оптимуму Парето1. З огляду 
на це, вважаємо, що саме укладення ДУЦ може мінімізувати появу згаданої 
вище невідповідності.

Таким чином, очікуваний прибуток суб’єкта господарювання за 
відсутності ДУЦ має таке економіко-математичне обрамлення:

, 

де , що позначає очікувану величину

1Важливішим Парето вважав визначення оптимуму саме відносно виробництва: певна структура 
виробництва при даних ресурсах та виробничій потужності стає оптимальною тоді, коли 
збільшення виробництва одного блага нездійсненно без одночасного зниження виробництва якого-
небудь іншого блага.

 (суцільна лінія)



Так, перший рядок даного виразу зображує очікуваний прибуток за 
відсутності подвійного оподаткування (нагадаємо, що Е ()=0). Другий рядок 
показує очікуваний прибуток при втратах через неповне використання 
виробничих потужностей, яке відбувається для .А третій рядок 
наведеного виразу відображає втрати через подвійне оподаткування . 

Таким чином, як висновок можна сказати, що суб’єкт господарювання за 
відсутності укладеного ДУЦ буде інвестувати до тих пір, поки .

2. Перебіг інвестиційної діяльностіза умови підписання ДУЦ.
Першочергово зазначимо, що ДУЦ можна вважати документом, який 

охоплює межі визначення  та трансфертної ціниі, а також може чітко 
окреслити встановлений перелік контрольованих операцій. Більше того, 
потрібно сказати, що визначення очікуваної трансфертної ціни є результатом 

укладення ДУЦ, що визначається як: .
Разом з тим, прибуток після оподаткування за умови підписання ДУЦ 

матиме такий вигляд: .
Нижче показано, що якщо граничні ставки податку будуть меншими ніж 

100%, то компанія не має ніякого стимулу до неповного використання 
виробничих потужностей навіть за умови підписання ДУЦ, тобто . При 
цьому очікуваний прибуток визначається як , а 
податкові надходження для країн lта h – та .

Таким чином, за умови підписання ДУЦ суб’єкт господарювання буде 
мати більше можливостей та стимулів для інвестування, але при виконанні 
такої нерівності: .

Отже, на основі наведеного економіко-математичного вираження 
інвестиційної діяльності за умови відсутності або укладення ДУЦ можна 
зробити висновок, що ДУЦ:

 підвищує можливості та сприяє зростанню стимулів до інвестування;
 позитивно впливає на ефективність використання виробничих 

потужностей;
 дозволяє більш точно спрогнозувати розмір очікуваного прибутку;
 збільшує розмір прибутку після оподаткування за рахунок стабільності 

у визначенні трансфертних цін у контрольованих операціях;
 мінімізує появу невідповідності оптимуму Парето тощо.
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EFFECT OF RECONCILIATION PRICING AGREEMENTS ON 
INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

The purpose of the article is to study the economic and mathematical 
expression of investment entities or in the absence of contracts on the coordination of 
pricing.

To achieve this goal the following methods were used: system-analytical and 
mathematical economic methods - to identify the specific impact of possible 
agreements on the coordination of pricing to stimulate investment entities and 
abstract-logical method - to form conclusions.

Based on the research findings a conclusion was formed that agreements on 
harmonization of pricing makes a positive influence on the investment activities of 
economic entities.

The application of research result is possible with further research within 
this perspective and to facilitate principled, practical and cooperative arrangements 
between the taxpayer and the authorities for the purpose of transfer pricing.

Key words: agreement on the coordination of pricing, investment, profit, 
production capacity, Pareto efficiency.

УДК339.9
TokarVolodymyr

Doctor of Siences, PHD in Economics, Professor

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
Vinska Oksana

PHD in Economics, Associate Professor

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

PRIME EARNER GENDER BIAS IN EUROPE: 
CROSS-COUNTRY ANALYSIS

European countriesconstantly make sufficient progress to overcome female 
discrimination,but men remain the critical missing link in the public 
agenda.Disproportionally demanding social expectations towards males violate the 
very core principles of gender equality. The authors used the data from World Value 
Survey (WVS) performed in 2010-2014 to conduct the cross-country analysis of prime 
earner gender bias in selected European countries based on data availability. 
The results of calculations show that open-minded societies of Germany, 
Netherlands, Spain, and Sweden support equal partnership, while traditional 
perception of men as prime breadwinners and women as major caregivers still 
prevails in less-developed Cyprus, Estonia and Ukraine. The study indicates that 
males stay the most vulnerable audience targeted by social and economic status 
challenges caused by scarcity of jobs. Measurement ofstatistical dependence between 



support for female economic empowerment and confidence in economic security 
provides hard evidence thatthere is the essential and noticeable correlation between 
them. In Ukraine, disproportionally demanding social expectations towards men do 
not meet the actual opportunities.This exaggerated need to earn and provide distorts 
their work and life balance urging Ukraine to balance its gender policies.

Key words: gender bias, equal partnership, prime earner, female economic 
empowerment, European values.

The legal and moral obligations to respect and ensure gender equality stem 
from the norms of the modern civilization shaping ethics and practice of international 
organizations, national governments, business and political leaders. European 
countriesconstantly make sufficient progress to overcome female discrimination. 
Prejudice and stereotypes concerning female aspirations for leadership and pursuance 
of a career vanish as success stories of European women have become a trigger of 
economic development. Unfortunately, at the very same time men as victims of 
gender-based stereotypes remain the critical missing link in the public agenda, 
without which implementation of European values cannot proceed.

It is important to mention that disproportionally demanding social expectations 
towards males violate the very core principles of gender equality. We used the results 
of World Value Survey (WVS) performed in 2010-2014 to conduct the cross-country 
analysis of prime earner gender bias in selected European countries based on data 
availability. The actual question wording of WVS reflecting attitude towards female 
partner as the main breadwinner was as follows: «If a woman earns more money than
her husband, it is almost certain to cause problems». The percentage of «disagree»
were taken into account as «supporters for female economic empowerment». It is not 
surprising that open-minded societies of Germany, Netherlands, Spain, and Sweden 
support equal partnership, while traditional perception of men as prime breadwinners 
and women as major caregivers still prevails in less-developed Cyprus, Estonia and 
Ukraine (table 1).

Table 1
Supporters for Female Economic Empowerment in EU Member-States and 

Ukraine in 2010-2014
Total Females MalesCountry
Share, % Rank Share, % Rank Share, % Rank

Cyprus 47,8 8 51,7 8 43,9 8
Estonia 38 9 40,1 10 35,5 10
Germany 54 6 53,5 7 54,5 6
Netherlands 76,4 1 75,5 1 77,4 1
Poland 64,6 4 60,2 4 69,5 4
Romania 51,4 7 54,4 6 48,3 7
Slovenia 60,2 5 55,7 5 66,4 5
Spain 71,4 2 70,4 2 72,5 3
Sweden 70,2 3 63,2 3 77,2 2
Ukraine 45,1 10 50,9 9 38,1 9

Notes: Own calculations based on [3]



Our study shows that males remain the most vulnerable audience targeted by 
social and economic status challenges. In the WVS, the question disclosing 
confidence in economic security sounded: «Worries: losing my job or not finding a 
job». The share of “very much” and “a great deal” were used for the further research 
(Table 2).

Table 2
Confidence in Economic Security in EU Member-States and Ukraine

in 2010-2014
Total Females MalesCountry
Share, % Rank Share, % Rank Share, % Rank

Cyprus 54,7 7 54,7 7 54,8 7
Estonia 72,2 10 71,2 10 73,4 10
Germany 32,4 4 33 4 31,8 4
Netherlands 17,9 1 18 1 17,7 1
Poland 43,3 5 43 5 43,4 5
Romania 49,5 6 47,3 6 51,8 6
Slovenia 30,2 3 31 3 28,8 3
Spain 64,4 8 61,6 8 67,4 8
Sweden 24,7 2 24,3 2 25,1 2
Ukraine 64,4 9 61,8 9 67,6 9

Notes: Own calculations based on [3]
Measurement ofstatistical dependence between support for female economic 

empowerment and confidence in economic security provides hard evidence thatthere 
is the essential and noticeable correlation between them (Table 3). Spearman’s rank 
correlation coefficient for the complete sample of both females and males reached 
0,697, determination coefficient equaled 0,486, and t-Student test showed that the 
actual t-value (2,749) exceeds the critical one (2,306). Spearman’s rank correlation 
coefficient for females reached 0,685, determination coefficient equaled 0,469, and t-
Student test showed that the actual t-value (2,658) exceeds the critical one (2,306).
Spearman’s rank correlation coefficient for males reached 0,782, determination 
coefficient equaled 0,611, and t-Student test showed that the actual t-value (3,547) 
exceeds the critical one (3,355).

Table 3
The Interplay between Support for Female Economic Empowerment and 

Confidence in Economic Security in EU Member-States and Ukraine
in 2010-2014

t-Student testSample Spearman’s 
coefficient

Determination 
coefficient tactual tcritical

Probability 
(two-sided)

Complete 0,697 0,486 2,749
Females 0,685 0,469 2,658

2,306 0,95

Males 0,782 0,611 3,547 3,355 0,99
Notes: Own calculations based on [3]



Thus, intensified by gender bias, the demotivating combination of low wages 
and high EU-like prices forces Ukrainian men to apply for dangerous, physically and 
mentally exhausting jobs. Societal mantra and pressure result in extreme rates of 
traumatism and death among able-bodied Ukrainian males.The male share of 
responsibilities in raising children is relatively low in Ukraine, because of long 
working hours and traditional stereotypes of husbands and wives’ functions. 
Ukrainian men often lose social links to their families and show irresponsibility 
towards young generations. Courts consider these tendencies granting supervision 
over children to mothers in the vast majority of divorce cases. Viewed as tough and 
immature at the same time, drafted to the army to fight against the Russian 
aggression, facing unrealistic social expectations Ukrainian men try to escape from 
reality using alcohol (nearly 10 percent rate among able-bodied males [2]), drugs, 
gaming or virtual worlds. Quite a few Ukrainian males eventually end up committing 
suicides. All of this explains the dramatic distortion of gender pyramid in Ukraine, 
where male-to-female ratio starts with 1.06 at birth, constantly declines and plummets 
to 0.5 at 65+ age group [1]. Only the lucky minority of Ukrainian men manages to 
survive dangerous circumstances and retire. Therefore, Ukraine needs to balance its 
gender policies aimed at ensuring the real equality and inclusive opportunities in 
order to prevent the wiping out of potentially more productive constituent of its 
population.
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ГЕНДЕРНІ УПЕРЕДЖЕННЯ 
ЩОДО ОСНОВНОГО ГОДУВАЛЬНИКА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ КРАЇН

Європейські країни досягли значного прогресу в боротьбі з 
дискримінацією жінок, але її прояви стосовно чоловіків залишаються 
виключеними з порядку денного. Надмірні соціальні очікування від чоловіків 
руйнують основоположні принципи гендерної рівності. Автори використали 
дані зі «Світового опитування щодо цінностей за 2010-2014 рр.» та здійснили 
порівняльний аналіз країн у розрізі гендерних стереотипів щодо головного 
утримувача домогосподарства в європейських країнах, які були обрані за 
наявністю статистичної інформації. Результати дослідження показали, що в 
неупереджених суспільствах Німеччини, Нідерландів, Іспанії та Швеції панує 
підтримка рівноправного партнерства. Натомість у менш розвинених країнах, 
зокрема Кіпрі, Естонії та Україні, розповсюджені традиційні погляди на роль 
чоловіків як основних годувальників, а жінок як доглядальниць. Дослідження 
показує, що чоловіки є найбільш уразливою частиною суспільства щодо ризику 
втрати соціально-економічного статусу через нестачу робочих місць. 
Вимірювання статистичної залежності між підтримкою розширення 
економічних можливостей жінок та впевненості в економічній безпеці довело 
істотнийрівень кореляції між цими явищами. Надмірні соціальні очікування 
щодо чоловіків в Україні не відповідають наявним можливостям. Відтак, 
гіпертрофована потреба заробляти та забезпечувати домогосподарство 
викривлює баланс приватного та робочого часу й вимагає змін у гендерній 
політиці держави.

Ключові слова: гендерні упередження, рівноправне партнерство, 
основний годувальник, розширення економічних прав та можливостей жінок, 
європейські цінності
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАКРО-
ТА МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У статті здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 
вирішення наукового завдання щодо виявлення ключових тенденцій соціалізації 
глобальної економіки та особливостей формування системи регулювання 
розвитку соціальної сфери на регіональному, національному та міжнародному 
рівнях. Здійснено порівняльний аналіз країнових моделей соціалізації економіки, 
визначено імперативи та виявлено особливості соціальної політики ЄС, 
оцінено результативність регулюючого впливу урядових та неурядових 
міжнародних організацій на розвиток соціальної сфери. Окреслено сфери і 
напрями глобальної координації розвитку соціальних відносин в Україні, 
насамперед, через ефективну співпрацю з ЄС та профільними міжнародними 
організаціями. Оцінено можливості та проблеми адаптації України до 
європейських соціальних стандартів засобами цілеспрямованої національної 
політики. 

Ключові слова: глобальна економіка, соціальна сфера, соціальна політика 
Європейського Союзу, моделі соціалізації економіки, регулювання соціальних 
відносин.

Постановка проблеми. Соціальна сфера, що об’єднує суспільно 
орієнтовану сукупність інститутів, галузей, підприємств, організацій і установ, 
а також видів діяльності з надання соціальних послуг з відповідною 
інфраструктурою, завжди була у центрі уваги вчених-економістів, політиків, 
професійних та громадських рухів, оскільки її стан, з одного боку, 
безпосередньо впливає на якість життя та відтворення людських ресурсів, а з 
другого боку, віддзеркалює рівень зрілості економічних відносин та їх ключові 
протиріччя. Протягом останніх десятиліть посилюється соціалізація макро- та 
мікроекономічних систем, формуються і розвиваються інституційні, 
організаційно-економічні та фінансові механізми забезпечення соціального 
розвитку.

Формулювання мети статті. Незважаючи на зростаючу кількість 
соціально-економічних досліджень, окремі аспекти розвитку соціальної сфери 
глобальної економіки є недостатньо дослідженими. Подальшого поглибленого 
аналізу потребує, насамперед, багаторівнева система регулювання соціальних 
відносин. Для України нагальною є потреба наукового обґрунтування 
соціальної політики, адаптивної до європейських стандартів. Це зумовило вибір 
теми статті та її мету.

Виклад основного матеріалу. На поч. ХХІ ст. відбувається небувале 
посилення впливу економічної глобалізації неоліберального типу на соціальні 



відносини корпоративного, галузевого, регіонального, національного та 
міжнародного рівнів. Нерівномірність ресурсного забезпечення, науково-
технологічного і економічного розвитку зумовила глобальну соціальну 
поляризацію, включаючи внутрішньокраїнові, міжкраїнові, міжрегіональні 
соціально-трудові диспропорції і асиметрії, а також загострення глобальних 
проблем бідності, голоду, хвороб, дитячої смертності, доступної освіти, 
гендерної рівності [1, c. 77–85]. Система традиційних соціальних інститутів 
ринкової економіки перестала відповідати сучасним викликам і новітнім 
трендам глобального розвитку, що призводить до зростання соціальної 
напруженості, генерації конфліктів і криз. 

Під впливом природних, економічних, науково-технологічних і 
культурних факторів, традицій та особливостей формуються різні національні
моделі регулювання соціальних відносин: соціал-демократична, що ґрунтується 
на соціальних пріоритетах діяльності місцевих органів влади та цільовому 
перерозподілі податків за участю приватного сектору (Данія, Швеція, 
Фінляндія); консервативна, в основі якої лежить акумуляція фінансових 
ресурсів для забезпечення високого рівня соціальних витрат при обов’язковому 
їх страхуванні (Німеччина, Австрія, Франція); ліберальна, орієнтована на 
соціальний захист непрацюючих та бідних верств населення при ключовій ролі
держави (США, Ірландія, Канада, Велика Британія); католицька, акцентована 
на підтримку сім’ї при вкрай слабкій системі страхування і низькому рівні 
витрат на соціальне забезпечення (Іспанія, Греція, Португалія); 
патерналістська, що спрямована на вирівнювання доходів, забезпечення 
зайнятості населення, підтримку колективізму та солідарності у доходах 
(Японія, Південна Корея, Тайвань) [5]. Відмінності цих моделей сприяють 
розвитку співпраці Південь-Південь з обміну ресурсами, технологіями і 
знаннями у контексті формування нового економічного порядку із соціально 
справедливою глобалізацією на противагу відносинам Північ-Південь, 
основаних на неоліберальній моделі світового розвитку.

В умовах розширення, динамізації та поглиблення інтернаціоналізації, 
регіональної конвергенції ринків, глобальної факторної мобільності 
актуалізувалась проблема міжнародного регулювання соціальних відносин та їх 
глобальної координації в контексті забезпечення гармонізації інтересів різних 
суб’єктів міжнародних відносин на засадах загальноцивілізаційних 
цінностей.Формується мережа профільних міжнародних урядових та 
неурядових організацій, активізуються дво- та багатосторонні договірні 
практики стосовно координації та гармонізації соціальних політик, кооперації у 
найбільш значних та проблемних сферах соціальних відносин, партнерства на 
основі дифузії знань, інформації та досвіду ефективного соціального розвитку [2].

Цілеспрямованою та інституціоналізованою на наднаціональному рівні є 
сучасна соціальна політика Європейського Союзу, що базується на моделі 
«держав добробуту» [4]. Характерними рисами регулювання соціальних 
відносин в ЄС є соціальний діалог, соціальне партнерство і соціальна 
відповідальність. Через механізми колективних переговорів і домовленостей 
впроваджується практика соціальної звітності і аудиту, транснаціональних 



тарифних угод, виробничих і громадських рад тощо. Разом з тим, у Євросоюзі 
не досягнуто гармонізації національних соціальних політик країн-членів, 
особливо після хвиль його масштабного розширення за рахунок країн ЦСЄ, 
рівень економічного розвитку яких не дозволяє досягти європейських 
соціальних стандартів [3].

Традиційна система безпосереднього нормативно-правового регулювання 
соціальних відносин базується на мережі профільних міжнародних організацій, 
функціонуючих, насамперед, в структурі ООН. Новітні адміністративні 
реформи сприяли впровадженню у практику їх роботи інноваційних 
інструментів – моніторингу соціальних параметрів в Інтернет-режимі, 
інформаційних систем аналізу ринку праці та використання соціальних 
видатків бюджетів, on-line контролю продовольчої та фармацевтичної безпеки, 
захворювань, катастроф і конфліктів. Одночасно у відповідь на глобальні 
виклики сучасності безпрецедентно зростає кількість та активізується 
діяльність неформальних організацій і рухів у парадигмі становлення 
громадянського суспільства [6].

Сучасна суб’єктно та інструментально детермінована система 
регулювання соціальної сфери глобальної економіки має будуватись на 
принципах кооперації, солідарності, субсидіарності, гнучкості, 
недискримінації, культурної диференціації та відповідати критеріям сталого 
безпечного розвитку. 

Висновки. Важливою для соціального прогресу, вирішення глобальних 
проблем, вирівнювання відповідних диспропорцій та асиметрій стає не тільки 
взаємодія держав, регіональних блоків, міжнародних урядових і неурядових 
організацій, ТНК, але й глобальних міст та мегаполісів, кластерів, центрів 
генерування знань та інноваційних мереж. Природним середовищем 
функціонування такої системи стає не стільки матеріальна та інституційна 
структура, скільки інформаційно-комунікаційні мережі та масмедійні засоби 
впливу.

Адаптація України до європейських соціальних стандартів 
життєдіяльності можлива шляхом реалізації науково-обґрунтованої соціальної 
політики, адекватної сучасним внутрішнім та зовнішнім умовам розвитку. 
Потребує системного реформування ринок праці та політика зайнятості, 
соціальне страхування та захист населення, охорона здоров’я, пенсійне 
забезпечення. Принципово важливим при цьому стають соціальні інвестиції у 
розвиток людського, насамперед, інтелектуального капіталу з використанням 
фінансового та організаційного бізнес- ресурсу на засадах соціального 
партнерства та соціальної корпоративної відповідальності, а також розвиток 
локальних форм єврорегіонального співробітництва.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У СВІТОВОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Метою роботи є висвітлення стратегії та дефініція інструментів 
забезпечення інноваційного розвитку економіки України під впливом 
глобалізаційних процесів в умовах обмеження публічних фінансів. Визначаючи 
пріоритетні орієнтири інноваційно-інвестиційної політики України, слід 
прив’язати їх до середньострокового і довгострокового економічного 
зростання, вписуючи їх у розстановку світових політекономічних сил і 
прогнозовану еволюцію світового економічного розвитку. Визначено, що в 
умовах обмеження публічних фінансів ефективним є створення матеріально-
фінансових стимулів розвитку підприємництва в сфері інновацій. Проте 
найбільш вагомим чинником зростання випуску інноваційної продукції є 
підвищення рівня технологічного прогресу за підтримки вітчизняної науки та 
міжнародного співробітництва в галузі новітніх технологій. Для підвищення 
конкурентоздатності інноваційних продуктів на глобальному ринку треба 
залучати дешеві фінансові ресурси для їх створення і виробництва. Реалізація 
наявного інноваційного потенціалу обумовлена розширенням сукупного попиту 
засобами фіскальної політики та інструментами зовнішньоекономічної 
стратегії, сфокусованої на розширенні міжнародних сегментів ринку 
інноваційної продукції.

Ключові слова: глобальний ринок, конкурентоздатність, інноваційна 
продукція, стратегія інноваційного розвитку, державний механізм управління.

Постановка проблеми. Інноваційний імператив соціально-економічного 
розвитку має визначати як перспективи добробуту населення України, так і її 
позиціювання на міжнародному ринку товарів і послуг. Усталений соціально-
економічний розвиток передбачає не тільки згладжування економічних циклів 
світової економіки, а й забезпечення певної якості життя. Впровадження 
новітніх технологій виробництва і споживання є беззаперечною вимогою 
забезпечення подальшого економічного розвитку світової економіки та 
конкурентної позиції країни на глобальному ринку. Нині брак державних 
фінансових ресурсів, техногенні катастрофи, зношення основних та 
інфраструктурних фондів, відчуження і руйнування 20 % території внаслідок 
військових дій на сході України ставлять під питання перспективи 
інноваційного розвитку національного господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині в умовах обмежених 
публічних фінансів (бюджетних капіталовкладень)найбільш ефективною є 
інноваційно-інвестиційна політика держави, спрямована на створення 
матеріально-фінансових стимулів розвитку підприємництва в сфері 



технологічних інновацій. Україна, як потенційний економічний партнер, має 
досить привабливі риси для входження транснаціональних капіталів в науково-
технічний простір країни, що передбачає, з одного боку, трансмісію сучасних 
технологій і «ноу-хау», з іншого – залучення іноземного венчурного капіталу 
[1]. І це, перш за все, забезпечується наявністю кваліфікованих та дешевих 
трудових ресурсів і науково-технічним потенціалом, здатним адаптувати 
новітні світові технології виробництва. Україна також має значний природно-
ресурсний потенціал для розміщення капітало-ефективних високотехно-
логічних і ресурсномістких виробництв. Країна має виробничо-технічну базу і 
розвинену супутню інфраструктуру машинобудівних, хімічних, нафто-
переробних галузей, здатних за умови модифікації і оновлення основних фондів 
до розширеного виробництва конкурентної продукції. Для залучення 
державних і приватних інвестицій у високотехнологічне виробництво 
інноваційних товарів і послуг необхідне створення стимулів для інноваційного 
підприємництва, серед яких ефективними залишаються наступні: економічні 
пільги та послаблення податкового тиску, державні гарантії, висока норма 
прибутку, стабільні ринки збуту [2].

Вагомим чинником зростання випуску інноваційних товарів і послуг є 
підвищення рівня технологічного прогресу за допомогою міжнародного 
співробітництва в галузі новітніх технологій [3]. Стійкий ріст випуску 
інноваційних товарів і послугобумовленийзростанням виробничого потенціалу, 
і інвестиції є не єдиним способом такого зростання через ефект пропозиції. 
Іншим важливим фактором експансії такого виробництва є державні споживчі 
витрати, що зумовлюють підвищення сукупного попиту. Вони істотно 
впливають на зростання добробуту в основному за допомогою стимулювання 
сукупного попиту на виробничі ресурси і подальшу індукцію чинників 
пропозиції. Однак в Україні кейнсіанський механізм ініціації сукупного попиту 
через збільшення державних споживчих витрат не може бути реалізований в 
повній мірі. Державний бюджет України значно обтяжений зовнішніми 
боргами і кредитами світових фінансових структур (МВФ, Світовий банк, 
Європейський банк реконструкції та розвитку та ін.), які спрямовуються не на 
розширення та модернізацію виробництва, а на адміністративні реформи, 
зміцнення національної валюти і оплату боргових зобов’язань [4]. За таких 
умов збільшення споживчих державних витрат можливе за двома основними 
напрямками: (1) через дефіцит Державного Бюджету (у розмірі 3–4 % ВВП) за 
рахунок внутрішньої заборгованості (внутрішні позики) або за допомогою 
регульованої інфляції (до 15 % річних).

Вагомим чинником зростання випуску інноваційних товарів і послуг є 
підвищення рівня технологічного прогресу шляхом розширення міжнародного 
співробітництва в галузі новітніх технологій. Наукоємність виробництва не 
тільки збільшує продуктивність даного запасу капіталу та інших ресурсів, а й є 
важливим чинником прискорення накопичення капіталу, тобто вагома роль 
накопичення капіталу полягає у виконанні функції транслятора технологічного 
прогресу. А це означає, що фінансовий венчурний капітал має спрямовуватись 



на національні наукові дослідження та впровадження міжнародних розробок у 
виробництво.

В аргументації стійкості виробництва широко використовують концепцію 
«Економіки пропозиції» [5], що є однією з теоретичних основ подолання 
високої інфляції і супутнього їй безробіття (типове поєднання для країн 
пострадянської економіки). У контексті глобалізації світової економіки вона 
повинна бути зорієнтована на підвищення конкурентоспроможності 
національних товарів і послуг, тобто зниження витрат виробництва і політику 
протекціонізму національного виробника. Тактика економічної політики, 
спрямованої на стимулювання сукупної пропозиції, включає заходи, 
сфокусовані на стимулюванні як поточного обсягу виробництва, так і 
довгострокового підвищення темпів економічного зростання. До першої групи 
відносять заходи щодо підвищення ефективності розподілу ресурсів між 
конкуруючими сферами їх застосування через реформу фінансової системи, 
державного сектора, ринку праці та ін. Застосовуються заходи по скороченню 
«податкового клину» за допомогою реформи податкової системи, скорочення 
дотацій та ін., а також підвищення ефективності використання факторів 
виробництва. До другої групи відносять стимулювання заощаджень та 
інвестицій, інновації в сфері технологічного забезпечення виробництва і освіти, 
стимулювання припливу іноземних інвестицій та інші структурні перетворення.

Мета. Визначити стратегію та інструменти забезпечення усталеного 
інноваційного розвитку економіки України в умовах обмеження публічних 
фінансів.

Постановка завдання. Вписуючи пріоритетні орієнтири інноваційно-
інвестиційної політики України у розстановку світових політекономічних сил і 
прогнозовану еволюцію світового економічного розвитку, слід прив’язати їх до 
середньострокового і довгострокового економічного зростання. В основі 
середньострокового економічного зростання лежить реалізація наступних трьох 
наявних передумов:

 можливості максимального використання наявних виробничих 
потужностей;

 створення умов для нормальної інвестиційної діяльності;
 попередження відтоку фінансових ресурсів, отриманих в рамках 

національної економіки, з метою перетворення їх на головне джерело 
венчурного капіталу.

Загальні пріоритети стратегії довгострокового зростання і стійкості 
виробництва високотехнологічних товарів і послуг можуть складатися з 
наступного: 

 адаптації важелів стимулювання інвестицій в реальний сектор 
економіки;

 подальшому розвитку науково-технічних інновацій, пов’язаних з 
ВПК і АПК;

 впровадженні новітніх екологічно чистих технологій виробництва, 
транспортування та складування продукції;



 удосконаленні фіскальної і монетарної політики, спрямованих на 
усталене економічне зростання;

 вдосконаленні транснаціональних корпоративних відносин, 
орієнтованих на паритетне співробітництво.

Матеріали дослідження. Недосконала політика реформування у сфері 
освіти і фундаментальної науки може привести до такої ситуації, коли 
зростаюча технологічна рента стане єдиною можливістю доступу до новітніх 
технологій. Тому найбільш важливим пріоритетом розвитку наукомісткої 
економіки є становлення внутрішньо захищеного фінансового сектора, який 
обслуговує національні інтереси інноваційного розвитку. У цьому контексті 
створення юрисдикцій спеціального фінансового режиму господарювання на 
територіях пріоритетного розвитку, у великих містах, окремих експорто-
орієнтованих виробництвах, науково-виробничих територіальних структурах 
представляється найбільш перспективним напрямком у сфері забезпечення 
інноваційного розвитку (економіки знань) і зростання національного доходу. 
Розширення виробничого потенціалу забезпечує стійкий випуск інноваційних 
товарів і послуг, але інвестиції в реальний сектор є не єдиним способом такого 
розширення через ефект пропозиції. Іншим важливим фактором експансії 
такого виробництва служать державні споживчі витрати. Разом із цим при 
збереженні стратегічної ролі інвестицій і науково-технічного прогресу для 
прискорення економічного зростання в умовах обмеженості фінансових 
ресурсів все більшої ваги набувають проблеми оптимізації розміщення 
виробництва. Бюджетний дефіцит, що практикується під час кризових явищ у
будь-якій економіці, не залежно від причин їх виникнення, істотно обмежує 
можливості уряду в сфері забезпечення інноваційної діяльності. Найбільш 
ефективною в умовах обмеження публічних фінансів є інвестиційна політика 
держави, спрямована на створення матеріально-фінансових стимулів розвитку 
підприємництва в сфері інновацій. Залучення прямих іноземних інвестицій у
реалізацію стратегічних інноваційних проектів також здатне забезпечити 
інноваційну діяльність нерезидентів за умови певних державних гарантій і 
стимулів. Значний природно-ресурсний потенціал є запорукою для розміщення 
як капітало-ефективних високотехнологічних, так і ресурсномістких 
виробництв. Разом з цим, виробничо-технічна база і супутня інфраструктура 
машинобудівних, хімічних, нафтопереробних галузей потребують модифікації і 
оновлення, що є підставою для зміни неефективних власників основних фондів 
для підвищення ефективності менеджменту та стимулювання інноваційної 
діяльності.

Наявні передумови здатні забезпечити підстави для залучення, не тільки 
бюджетних асигнувань, яких у сучасних умовах недостатньо, а й приватних 
(національних і транснаціональних) інвестицій у високотехнологічне 
виробництво інноваційних товарів і послуг. Для активного залучення 
приватних капіталів в інноваційну сферу необхідне не лише створення стимулів 
інноваційного підприємництва для виробництва конкурентоспроможних 
товарів і послуг на зовнішніх ринках, а й забезпечення достатнього рівня 
внутрішнього сукупного попиту і купівельної спроможності населення. 



Розширення інноваційного потенціалу за рахунок приватизації державних 
підприємств має на меті пошук ефективного менеджера, а не лише нового 
інноваційно-орієнтованого власника. Випуск інноваційних товарів і послуг 
заснований на залученні державних та приватних, у т.ч. прямих іноземних 
інвестицій є не єдиним способом такого розширення. Іншим важливим 
фактором експансії інноваційного виробництва служать державні споживчі 
витрати, зокрема на виробництво новітніх озброєнь вітчизняними 
підприємствами ВПК та авіабудування, що здатне привести до підвищення 
сукупного попиту. Збільшення споживчих державних витрат можливе й за 
допомогою регульованої інфляції (до 15 % річних) з одночасною індексацією 
доходів населення, якщо мова йде про внутрішній попит на інноваційні товари і 
послуги.

Найбільш вагомим чинником сталого зростання випуску інноваційної 
продукції є підвищення рівня технологічного прогресу за допомогою 
вітчизняної науки та міжнародного співробітництва в галузі новітніх 
технологій. Технічний прогрес є визначальною умовою моделі непереривного 
зростання рівня життя, оскільки обумовлює стійке зростання випуску на душу 
населення. Якщо в кейнсіанських моделях норма збереження задавалася 
екзогенне і визначала величину рівноважного темпу зростання доходу, то 
неокласична модель Р. Солоу стверджує, що економіка прагне до відповідного 
стійкого рівня фондоозброєності і збалансованого зростання, якщо дохід і 
капітал зростають не залежно від норми заощадження. Величина норми 
збереження є об’єктом економічної політики і важлива при оцінці різних 
програм економічного зростання.

В основі середньострокового економічного зростання лежить реалізація 
наступних трьох передумов:

– модернізація на основі впровадження результатів науково-технічних 
досліджень;

– державні гарантії інноваційно-інвестиційної діяльності (забезпечення 
високої норми прибутку венчурного капіталу);

– боротьба з корупцією в рамках національної економіки, що істотно 
підвищує трансакційні витрати національного господарства.

Необхідною і достатньою умовою соціально-економічного розвитку 
України є середньорічне зростання валового випуску на рівні 5–7 % ВВП [5], 
а за інноваційними товарами і послугами – 3–5 % ВВП. Можливості такого 
зростання визначаються:

– існуванням невикористовуваних виробничих фондів (будівлі, споруди, 
обладнання, теплові та електричні мережі, які були недовикористані або 
законсервовані), велика частина яких може бути модернізована і повернута
в виробництво без залучення значних обсягів капіталовкладень;

– наявністю запасів природно-сировинних ресурсів (метали, уран, золото) 
і супутньою інфраструктурою;

– конкурентоспроможними галузями в області літакобудування, 
космічних і військових технологій;



– агропромисловим потенціалом у виробництві зерна і  ін. культур 
(соняшник, цукрові буряки, льон, ріпак, соя) на експорт;

– науково-технічним потенціалом трудових ресурсів.
Середньостроковий економічний ріст може бути здійснений в 3 етапи. 

На першому етапі (до трьох рр.) включення заморожених виробничих 
потужностей при високому рівні зростання форсованих інвестицій може 
забезпечити економічне зростання на рівні 6–7 % ВВП на рік. На другому етапі 
(протягом двох рр.) можливе зниження темпів зростання до 2–4 % ВВП на рік 
через вичерпання існуючих резервів і скорочення обсягу введення нових 
потужностей. Ця тенденція може бути припинена 25 % зростанням інвестицій в 
наукомісткий сектор економіки. На третьому етапі (на десятирічний період) 
можлива стабілізація зростання випуску інноваційних товарів і послуг на рівні 
вище 5 % ВВП на рік.

Довгостроковий економічний ріст можливий тільки за умови активного 
державного регулювання, заснованого на визначенні секторальних пріоритетів 
розвитку, виробничої спеціалізації і координування ринкової політики, з 
розробкою державних стратегічних інвестиційно-інноваційних програм, 
спрямованих на зростання сукупного національного доходу. З цих позицій 
держава зацікавлена в широкомасштабних проектах розвитку інфраструктури, 
стратегічних ринків (в т. ч. й розширенні сегмента міжнародного ринку) та
виконанні глобальних інвестиційних програм, в яких доходом є не прямі 
вигоди, а створення нових робочих місць, розширення податкової бази, 
зростання виробництва в суміжних секторах економіки. Інвестиційні плани 
можуть бути складені в рамках регіональних або секторальних програм 
розвитку. Доступні фінансові кошти банківської системи повинні бути задіяні в 
інвестиційних проектах реального сектора економіки. Необхідне створення 
регіональних банків реконструкції та розвитку, венчурних інвестиційних 
фондів для середнього та малого бізнесу. У довгостроковому періоді доцільно 
обмеження доступу і витіснення іноземних інвесторів з тих секторів і 
виробництв, де національний товаровиробник підсилює свої позиції, має 
хороші перспективи для зростання випуску інноваційних продуктів і 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Основні пріоритети стратегії довгострокового зростання і стійкості 
виробництва високотехнологічних товарів і послуг полягають у наступному:

 адаптації інструментів стимулювання інвестицій в реальний сектор 
економіки;

  відродженні та подальшого розвитку науково-технічних інновацій, 
пов’язаних з ВПК і АПК;

 впровадженні новітніх екологічно чистих технологій виробництва, 
транспортування та складування продукції;

 удосконаленні фіскальної і монетарної політики для розвитку 
транснаціональних корпоративних відносин, орієнтованих на паритетне 
співробітництво.

Вважається, що переміщення технологій в напрямку капіталу або 
капіталу до технологій забезпечує граничне збільшення світового випуску, 



проте це не свідчить про паритетний зростанні добробуту націй. Країна-
розробник новітніх технологій, у т. ч. в сфері банківських і страхових послуг, 
безумовно, підвищує свій власний рівень добробуту не тільки в результаті 
задоволення нових ексклюзивних потреб, а й шляхом вилучення монопольної 
ренти з інтелектуальної власності. Ця рента може бути знята шляхом 
оподаткування експортних інноваційних товарів і послуг. Нерідко максимізація 
технологічного рентного прибутку компанією-розробником досягається 
одночасним використанням цих інструментів.

Слід зазначити, що конкуренція між постачальниками технічних знань 
призводить до зниження технологічної ренти, тому ТНК зацікавлені в контролі 
нових розробок. Позитивна зв’язок присутності ТНК на технологічному ринку з 
швидким поширенням новітніх технологій справедлива тільки для ринку 
технологій розвинених країн. Зростання людського капіталу (рівень освіти, 
організаційних здібностей і технологічні навички) країн другого і третього 
світу, який постулюється принципами сталого розвитку, на ділі суперечить 
жорстким інтересам максимізації сукупного прибутку ТНК. Тому неадекватна 
політика реформування в сфері освіти і фундаментальної науки може привести 
до такої ситуації, коли зростаюча технологічна рента стане єдиною можливістю 
доступу до новітніх технологій. Стратегія зняття технологічної ренти країн-
реципієнтів складається з наступних позицій:

– країна-розробник зацікавлена у встановленні прав власності на 
технологічні знання, в той же час країна-реципієнт прагне цьому протистояти, 
використовуючи можливості нелегального безкоштовного використання 
інновацій;

– впровадження науково-технічних активів країни-розробника забезпечує 
поліпшення її торгової позиції в результаті відповідних виробничих змін;

– країна-розробник може отримувати технологічну ренту, якщо вона 
експортує інноваційні продукти і послуги, які дозволяють монополізувати 
ринок країни-реципієнта філіями ТНК, або витягує аналогічну ренту 
ліцензуванням технологічних удосконалень і відкриттів;

– домен ТНК прагне максимізувати технологічну ренту філій за 
кордоном: в разі, коли вона конкурує як продавець технологій на світовому 
ринку або коли країна-реципієнт некоректно оцінює альтернативні вигоди від 
ліцензування і впровадження технологій за допомогою філій ТНК. У цьому 
випадку проникнення і зростаюче технологічний вплив іноземних корпорацій 
на всі сторони суспільного, політичного та економічного життя менш 
технологічно розвиненою країни об’єктивно обумовлені нав’язаними вигодами 
від залучення технологічно які розвиненої країни до цінностей європейської 
цивілізації. 

Висновки. Найбільш важливим пріоритетом розвитку наукомісткої 
економіки є становлення внутрішньо захищеного фінансового сектора, який 
обслуговує національні інтереси інноваційного розвитку. У цьому контексті 
створення юрисдикцій спеціального фінансового режиму господарювання на 
територіях пріоритетного розвитку, в великих містах з відповідною науково-
технологічною базою, в окремих експорто-орієнтованих виробництвах, 



науково-виробничих територіальних структурах представляється найбільш 
перспективним механізмом забезпечення інноваційного розвитку (економіки 
знань) і зростання національного доходу. Для підвищення ефективності 
інноваційних проектів доцільно залучати дешеві фінансові ресурси, в т. 
ч.орієнтовані на пайову участь в прибутку від інноваційного проекту під 
мінімальні або нульові відсотки (банки регіонального розвитку, венчурні фонди 
і навіть прямі портфельні інвестиції мусульманських банків).

Стійке зростання національного доходу можливе за умови збільшення 
високотехнологічного виробничого потенціалу шляхом стимулювання різних 
чинників пропозиції, проте таке зростання є збільшенням лише в потенційному 
випуску економіки. Для того щоб наявний інноваційний потенціал був 
реалізований, необхідне розширення сукупного попиту засобами фіскальної 
політики, яка генерує ендогенні джерела попиту, а також інструментами 
зовнішньоекономічної політики, сфокусованої на розширення міжнародних 
сегментів ринку (країни ШОС, ЄврАзЕС, певні країни Близького і Середнього 
Сходу та Африки). Підвищення ролі факторів попиту на внутрішньому ринку і 
пошук взаємовигідних зовнішніх ринків збуту високотехнологічної 
конкурентної продукції визначає, в кінцевому рахунку, наповнення 
міждержавних корпоративних зв’язків, вибір партнерів по економічній 
взаємодії і самі умови виживання в конкурентному просторі глобального ринку.
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The aim of the work is highlighting of strategies and definition of tools to 
ensure innovation development of Ukrainian economy under the influence of 
globalizationprocesses in terms of public financeslimitation. Defining priority 
targetsof innovative investment policy of Ukraine, we should bind them to the 
medium-term and long-term economic growth by enrolling them in the balance of 
global political economy forces and predicted evolution of world economic 
development. It is determined that in terms of public finance limitation the creation of 
material and financial incentives of entrepreneurship development in the innovation 
sphere is effective. However, the most important factor in the growth of innovation 
productoutput is increasing of technological progress level, with the support of 
national science and international cooperation in the field of modern technologies. 
To increase the competitiveness of innovative products in the global market we 
should attract cheaper financial resources for its creation and production. 
Implementation of existing innovative potential is caused by the expansion of 
aggregate demand by means of fiscal policy and instruments of foreign economic 
strategy, focused on expanding of the international market segments of innovative 
products.
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КРОС-КУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена зіставленню, порівнянню, узагальненню наукової 
інформації щодо важливості формування у перекладача крос-культурної 
обізнаності, яка є сучасною вимогою до якісного спілкування в міжнародній
спільноті Процес перекладу розглядається у рамках теорії перекладу та теорії 
міжкультурної комунікації. Також досліджуються особливості продукування 
крос-культурної компетентності в учасників крос-культурних комунікацій, що 
є запорукою уникнення міжкультурних конфліктів та уможливлення 
конструктивного міжкультурного діалогу. Визначається роль перекладача у 
подоланні комунікативних девіацій на основі лінгвокультурних відмінностей.

Ключові слова: крос-культурна комунікація, переклад, інтеграційні 
процеси, міжнародна діяльність, крос-культурна обізнаність.

Постановка проблеми. Сучасна інформаційна епоха, яка збігається з 
процесом глобалізації, привела міжнародні відносини до стану безперервного 
контакту, комунікації та всебічної взаємозалежності. Культурні й економічні 
відносини пов’язують воєдино всі країни світу. Бізнес здійснює всезростаючий 
вплив на розвиток міжнародних відносин,який, природно, виходить за рамки 
однієї країни і призводить до необхідності міжнаціональних контактів у цій 
галузі.

Незважаючи на відмінності в ціннісних орієнтирах кожної з існуючих 
нині національних спільнот, стає помітною тенденція до зміцнення 
взаємовигідних відносин. Комунікація в сфері бізнесу, таким чином, зміцнює 
міжнаціональні зв’язки і в результаті цього стає найважливішим 
соціокультурним фактором сучасності.

В останні десятиліття різко зріс інтерес до вивчення природних мов як 
проекції національного світобачення. У міжнародній комунікації на перший 
план ставиться проблема взаєморозуміння. Саме тому в умовах глобалізації 
ЮНЕСКО визнає найважливішу роль мов у формуванні та всесторонньому 
зміцненні культурної ідентичності та розвитку інтеграційних процесів у 
міжкультурному діалозі. Справедливий обмін та діалог між цивілізаціями, 
культурами, народами на основі взаємного розуміння та поваги, рівної гідності 
всіх культур є необхідною умовою для побудови соціальної згуртованості, 
примирення та миру між народами [11].

У зв’язку з цим дослідження питань кросс-культурного характеру набуває 
суттєвого значення. Необхідність ефективної кросс-культурної комунікації у 
сфері міжнародної діяльності вимагає значних зусиль, потребує розуміння 
міжкультурних відмінностей, знань методів і технічних прийомів подолання 



різноманітних бар’єрів і непорозумінь. Крос-культурна комунікація розкриває 
можливості пізнання культурної реальності, сприяє розвитку у суспільстві 
соціокультурного розуміння.

Саме тому у наш час істотне значення має визначення співвідношення 
міжкультурної комунікації та процесу перекладу в цілому. У минулому процес 
перекладу розглядався суто на лінгвістичній основі, але за останні декілька 
десятиліть підхід докорінно змінився з лінгвістично-орієнтованого на 
культурно-орієнтований. Зрозуміло, що сучасні дослідження виходять за рамки 
традиційних підходів до перекладу на основі когнітивної лінгвістики і 
порівняльного аналізу тексту. Переклад розглядається на теоретичній основі 
теорії міжкультурної комунікації і як процес має всі компоненти 
комунікативного середовища: ситуацію, час, місце, учасників, контекст, 
сукупність мовних та позамовних чинників спілкування, стратегії та тактики 
спілкування тощо [1, c. 3]. Теорія міжкультурної комунікації підтверджує, що 
мова і культура тісно пов’язані і що переклад є актом комунікації. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Методологічну основу роботи 
складають фундаментальні дослідження та теоретичні роботи таких відомих 
вчених в галузі проблем глобальних процесів, культури, комунікації та освіти 
як Г. Алмонд, З. Бауман, А. Р. Біруні, Е. МакГрю, Дж. Мейер, Ф. Хейдер, 
Дж. Пассерон, Дж. Пейдж, Ф. Феррароті, Г. Г. Почепцов, Ф. С. Бацевич, 
Буніна В. Г та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Нині,
коли в світі відбувається стрімкий економічний розвиток і міжнародні
відносини посідають важливе місце у сфері міжкультурної та міжособистісної
комунікації, перекладацький аспект у сфері ділового спілкування набуває
надзвичайної актуальності та привертає увагу сучасних дослідників. Нині в 
міжнародній комунікації на перший план ставиться проблема взаєморозуміння.

Тому комунікація у перекладі є крос-культурною і для її успішного 
здійснення необхідні не тільки мовна компетенція, а й знання комунікативних 
ознак лінгвокультурної спільноти (глибоке розуміння соціальних норм, 
цінностей і способу життя), представниками якої є учасники інтеракції [1, c. 3].

Неадекватний переклад або порушення розуміння в базових елементах 
культури носіїв мови в процесі спілкування викликає конфлікт культур. 
Відповідальність за визначення конвенцій, соціальних, психологічних, етнічних 
та культурних фільтрів лягає на перекладача як на учасника комунікації. 
Запобігти конфлікту культур перекладачеві допомагають знання та крос-
культурна обізнаність, комунікативна компетенція (володіння комунікативними 
правилами, максимами, постулатами).

Відтак, метою цієї статті є висвітлення основних вимог до перекладача як 
невід’ємного учасника процесу крос-культурної комунікації в умовах 
інтеграційних процесів міжнародної діяльності.

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
– проаналізувати теоретичні позиції вітчизняних та зарубіжних 

дослідників щодо основних засобів досягнення якісної крос-культурної 
комунікації;



– довести важливість дослідження роботи перекладача як основного 
об’єкта досягнення інтеракції;

– визначити рівень культурної обізнаності сучасних представників 
перекладацької галузі.

Виклад основного матеріалу. Одним із результатів глобалізації 
спілкування стає вплив однієї мови на інші мови на прагматичному та 
дискурсивному рівнях, що визнається багатьма лінгвістами [6]. Спілкування за 
допомогою однієї домінуючої мови може викликати комунікативні девіації в 
полікультурному спілкуванні: через недостатню лінгвістичну компетентність 
комунікантів, наприклад, в просодиці (а саме конфлікт вимов окремих слів та 
звуків, інтонаційних моделей, наголосу, акцентів, стилів швидкості мовлення, 
які мають своє конотативне значення в англійській мові), в неправильному 
застосуванні еквівалентного ряду, невербальних елементів комунікації 
(дистанція між партнерами, жести, вирази обличчя, положення рук, контакт 
очей), в прийнятті стратегій та тактик спілкування, які характерні для власної 
культури.

У полікультурному суспільстві перекладач, який вільно володіє однією 
мовою, ще й повинен бути обізнаним у комунікативних ознаках багатьох 
культур. Робота перекладача ускладнюється додатковими затратами часу та 
напруженням через сприйняття мовленнєвих актів комунікантів, які 
використовують іншу основну мову, та застосування додаткових фільтрів для 
адекватної передачі інформації. Здійснюючи комунікативні акти перекладу, 
перекладач повинен постійно усвідомлювати особливості культур народів, 
представники яких беруть участь в інтеракції, для забезпечення основної цілі 
спілкування – порозуміння.

Протягом останнього десятиліття культурна обізнаність стала значною 
частиною концептуалізації культурних аспектів у навчанні мов та перекладу.

У процесі підготовки перекладачів необхідне створення методичної 
системи, яка б формувала крос-культурну компетентність та навички 
спілкування у полікультурному середовищі. Це вибір тем із розглядом 
тематики на прикладі багатьох країн та окремих народів; розробка спеціальних 
завдань; реферативні дослідження; творчі усні презентації; тести для 
формування навичок визначення специфічних етнокультурних контентів 
концептуальних картини світу.

У даному разі перекладач є комунікативним посередником між 
представниками різних культур, а не тільки країни, мова, якої вивчалася в 
вищому навчальному закладі. Сучасні теорії у більшості, якщо й розглядають 
міждисциплінарно взаємодію мови та культури, то тільки на рівні двох мовних 
картин світу.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у ході нашого дослідження було 
окреслено коло питань, пов’язаних з професійною підготовкою перекладачів як 
комунікативних посередників між представниками різних світових культур. 
Також у ході нашого дослідження нам вдалося з’ясувати, що сучасні 
лінгвістичні та культурологічні теорії у більшості, якщо й розглядають 
міждисциплінарну взаємодію мови та культури, то тільки на рівні двох мовних 



картин світу. Для сучасного глобалізованого суспільства цього вже 
недостатньо. Новий підхід щодо підготовки перекладачів для ефективної 
професійної діяльності у сфері міжнародних комунікацій викликаний 
потребами суспільства до наведення мостів порозуміння у спілкуванні між 
представниками не тільки різних мов, а й різних культур [11]. Таким чином, 
зрозуміло, що крос-культурна комунікативна компетенція є невід’ємною 
складовою професійної підготовки фахівців-перекладачів. Вона відіграє велику 
роль, оскільки дозволяє працювати, спілкуватися та жити в світі без кордонів.
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INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALISTS’ COMMUNICATION 
SKILLS AS MEANS OF PUBLIC DIPLOMACY

To successfully manage international relations, specialists in thesphere of 
international relations, diplomats representing the national interests of their 
respective countries are assigned abroad to cultivate cross-cultural relationships, 
establish dialogue, inform others and influence decision makers in both the host and 
mother countries. The overall purpose of diplomacy is to bring social, economic and 
security benefits to both countries. Several socio-cultural constraints interfere with 
these noble goals. First, because those, working in the sphere of international 
relations, must follow the lead of domestic policymakers at home who are often 
unaware of cultural communication behavioral and decision-making tendencies, 
communication is often problematic and complex. Like their political counterparts at 
home, diplomats are also expected to be self-serving by putting their own countries 
values and norms above those of the host country where they are expected to work. 
This behavior further encourages communication behavior and decision-making to 
be strongly linked to the diplomat’s native cultural norms and frequently at odds with 
those norms of the host country.
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The article’s actuality.Traits such as relationship building, respect, tolerance 
for ambiguity, flexibility, realistic expectations, initiative, and self-confidence, 
among others, are consistently identified by researchers as part of the skills profile 
needed for success in another culture. 

Using diplomatic skills to communicate is an approach that keeps negativity at 
a minimum and shows sensitivity and strength.

Many times, communication elicits unintended negative emotions based on 
tone, body language and particular language. Diplomatic skills work to combat 
negative messages and replace them with positive attributes.

Even when parties disagree, diplomatic skills can help to move the 
conversation into a positive arena. Those with diplomatic skills often work to give 
others the benefit of the doubt and listen to try and understand the beliefs and 
viewpoints of others without interrupting or displaying negative body language.

The profile of skills and knowledge identifies nine major competency areas for 
a person to be acknowledged as being interculturally competent. The nine 
competency areas are [4]:

 adaptation skills;
 an attitude of modesty and respect;
 an understanding of the concept of culture;
 knowledge of the host country and culture;
 relationship-building;
 self-knowledge;
 intercultural communication;
 organizational skills;
 personal and professional commitment.

The very issue of communication skills of the international relations specialists 
has been highlighted in the works of such scientists as S. Rubinshtein, B. Ananiev, 
H. Kostyuk and others. Many scholars and practitioners also draw the public’s attention to 
the question of the communication significance in the process of professional skills 
development (A. Bogush, O. Horoshkina, S. Karaman, O. Blinov, V. Tsivatyi, etc.).

The aim of the article is to study the importance of the communication skills of the 
international relations specialists’ as one of the core skills within major competency areas 
for successful provision on the international relation activity.

The raise of the problem.World globalization has necessitated the formation 
of new graduates of the XXI century, special communicative competence, as there 
are a number of differences in behaviors and intercultural dialogue between 
Ukrainian, Western and Eastern cultures. These differences in communication models 
and frames are found in many cases of keeping machinery discussions or negotiations 
to the ability to speak in public.

Moreover, in terms of informal communication with foreigners or fellow 
diplomat in the host country, especially English speaking partners and colleagues, it’s 
the aforementioned skills necessary possession for the most successful 
communication.



Over the past 50 years, extensive empirical research has attempted to identify 
the diplomatist’s skills, knowledge, and attitudes needed to live and work in another 
culture. 

International Relations sphere of activity is commonly associated with 
linguistic skills. This field involves communication between political units that are 
often separated by different languages. To find a common language has been a major 
consideration through ages. The world «communication» derives from the Latin word 
communicare, which means «to make shared or common» [5]. 

Communication and language, being the international relations specialists’
competence area, are used as a tool to carry out social activities and to construct or 
re-construct social realities. In its turn, rhetoric as the language used to persuade, 
confirm and justify has the same dual function. Not only is it used as an instrument in 
conduct of social activities, but also it constructs social realities and generates new 
meanings.

Thus, language competency issues are arguably the easiest to investigate 
because they are recognizable. As the use of different languages has been a source of 
misunderstanding and there have always been efforts to develop a lingua franca of 
diplomacy [5]. 

Since Ancient Times much attention has been paid to the issue of language 
competency, communication skill and rhetoric used as the international relations tool. 
Sumerian was the’earliest language of diplomatic intercourse and expression 
from the 3d millennium BC until the time of Alexander the Great, Akkadian became 
the recognized diplomatic language. When Akkadian ceased to exist as a living 
language, it was superseded by Aramaic as the leading diplomatic language. Greek 
and later Latin became common diplomatic languages in the wake of expanding 
empires. No other common language of diplomacy arose until the 18th century, when 
French became the language of the European nobility and the diplomatic language. 
The multilateral conferences of the twenties century offered the English language; 
but while it has become the lingua franca of diplomatic communication, 
the vocabulary contains a lot of French expressions. Diplomats have adopted a series 
of conventional expressions and idioms that convey a message that their counterparts 
clearly understand. 

Communicating with foreign publics during course of war was a long since
known and performed practice, and it was usually in the form of psychological war. 
Communicating with foreign publics during peacetime, on the other hand, has been a 
relatively more recent idea [5]. Reaching foreign publics without borders and 
customs inspection as a result of the proliferation of radio, the French government’s 
decision to establish a cultural relations unit under the auspices of the Ministry of 
Foreign Affairs in 1923, and the attitudes of Bolshevik and Nazi regimes played a 
decisive role in the adoption of the idea of communicating with foreign publics in 
peacetime. Furthermore, such communication has become essential in the conduct of 
effective foreign policy [5]. Especially, Nazi propaganda and communist leaders who 
used propaganda as a significant power instrument appeared to be the most powerful 
catalyst for establishing programs for foreign publics, particularly for the US 
administration [1].



Specialty literature makes reference to a plethora of definitions for the concept 
of «communication in diplomatic activity» (which is also referred to as diplomatic 
communication or international communication), buttoday communication is an 
integrating and probably integrated element worldwide, the three claim that it is 
shocking to see that the well known concept of communication designates blank 
spaces in some of the most recent theories of international relations [3].

The new paradigm of communicational flow in the diplomatic sphere is the 
process of globalization, which in turn has determined an increase in the 
interdependence of states, organizations, regional or global entities. Accordingly, 
diplomatic communication faces three major situations upon which it needs to adjust 
to current realities. The first such situation is that modern communication 
technologies have allowed states, governments and other institutions to give up their 
traditional technologies and communication channels. In turn, the new 
communication technologies have prompted the emergence of a large array of 
professions, which are well integrated in the system of the institutions, including 
diplomatic ones. At this information dates we should also add another poignant 
phenomenon at international level and in the sphere of human activities, namely the 
World Wide Web.

A defining aspect that must be taken under advisement when examining 
international communication is linked to the levels of this specific category of 
communication. Here is a brief description [3]:

– international communication referring to exchanges of information between 
the population of two countries, and its scope includes all information in the field of 
culture and civilization values;

– communication between two states or governments or between the state and 
the public opinion of another country. In this case, the main players are diplomatic 
offices and media channels, which convey the messages through which states express 
their foreign policy objectives, and therefore plan on promoting and upholding their 
interests. These communicative flows are aimed at raising the awareness of 
governments, diplomatic institutions but as well of the public opinion regarding these 
interests. If the stated objective cannot be achieved, all communicative undertakings 
will focus on reaching a neutrality or non-combat attitude on behalf of the receiver of 
the messages;

– communication by way of classic or modern communication channels. In this 
particular case, the transmitter addresses a virtually unlimited number of receivers. 
Elements contributing to the achievement of the objectives of the transmitter are the 
following: national interest (of the transmitter and receiver), the media culture and 
editorial policy of the communication channel. 

At the level of entities receiving the message there is also a series of elements 
determining the reception and interpretation/decoding of the messages [3]:

– dominant encoding/decoding of the message, by means of which the 
transmitter and receiver agree on the meaning and significance of certain topics of 
international interest, on the assessment and solutions provided, as well as on the 
suggestions made;



– negotiated encoding/decoding, by means of which the transmitter and the 
receiver agree upon and accept only certain parts of the message and dismiss others;

– positive encoding/decoding, by means of which the receiver rules out most of 
the assessments, evaluations and solutions provided by the transmitter.

Based on the aforementioned hypothesis and classifications, I believe we can 
continue our analysis with a more detailed discussion of the types of communication 
at international level, and above all diplomatic communication.

Therefore there is a series of certain patterns that we can use to make the 
following distinctions:

– official/unofficial or formal/informal communication, depending on the
communication channel used by the transmitter;

– communication between governments, ministries or public diplomacy, 
depending on the players taking part in the communication process;

– verbal/non-verbal, written or symbolic communication, depending on the
language or code systems used to convey the message.

A specialist in the sphere of the international relations or a diplomat in modern 
society lives in a multidimensional space culture. His life is determined by what 
knowledge, skills and abilities he has owned language culture. Also what makes this 
situation even more complex is the esoteric nature of diplomatic talk combined with 
the unrecognized and psychological nature of our hidden national cultural norms that 
affect communication. Finally, the short term nature of language and cultural training 
and assignment abroad makes it difficult to build trust with cultures that highly value 
long-term relationship building [6].

Acquiring cultural competence is not nearly as straightforward as addressing 
language competence because «culture» is not apparent in our daily lives. In addition, 
we tend to notice only the obvious differences from our own cultural norms and 
ignore the subtle, but equally important, ones of the other. We may begin to address 
this problem by asking, «How does our own culture affect the way we communicate 
and reach decisions?» In a mono-cultural setting, the common bond of a single 
culture goes unnoticed and generally smoothes and facilitates the decision-making 
process. What are these unnoticed communicative behaviors that smooth 
communication? Cultural values and norms, or what we regards as «right/wrong» and 
«good/bad», are very similar and, therefore, go unrecognized by those in 
communication with each other. This is partly because speakers from the same 
culture, although unique as individuals, have similar cultural values, draw off very 
similar set of communicative background knowledge and, generally, know what to 
expect from their communication partner. The context of communication also plays a 
significant role in shaping how interlocutors will achieve their communicative goals. 
Diplomats from a low context culture are expected to have an immediate opinion and 
be able to articulate this directly to their colleagues to show that they are being 
attentive and participative. This contrasts with the high-context culture tendency to 
prefer communication that is more ambiguous, utilizing silence and moving from 
general to more specific comments as each member is probed for their true opinion 
before reaching a final consensus. When one or both speakers interacting from unique 



cultural mindsets fail to recognize these subtle face-to-face communication 
preferences, confusion and misunderstandings are more likely to occur [2; 4].

On the other hand, rhetoric, the art of communication, is a means of 
persuasion, writing and speaking effectively, or the manner applied to persuade, write 
and speak effectively. Moving from rhetoric to public diplomacy, it is difficult to talk 
about an agreed upon definition of the term. For some, public diplomacy is a 
communication process while for some others it is an act of informing and 
influencing. 

Persuasion and rhetorical practices constitute vital importance for public 
diplomacy. The communication process through which other people, their values, 
attitudes, feelings, beliefs and actions are tried to be influenced is automatically 
defined by the attempt to persuade people into something or against something [4]. In 
this regard, it is possible to think that no other form can better depict the role of 
rhetoric in present day politics and diplomacy than public diplomacy [2]. On the one 
hand, public diplomacy as a concept is the product of a rhetorical initiative; on the 
other hand, public diplomacy as a practice and foreign policy instrument is fed by 
rhetoric. Considering that an actor’s attempt to make foreign publics behave parallel 
to its own national interest and foreign policy, it is appropriate to argue that rhetoric 
is the essence of public diplomacy.

Conclusion.The presence of communicative competences is a necessary 
condition of life of individuals and their professional development in the modern 
world, especially diplomats. All professional activities of specialists in the field of 
foreign relations combined with communication: with colleagues; with partners; with 
large and small groups; with people of the same age and different; with groups that 
have similar priorities in life and no. It is quite natural that in order to become a 
successful professional, you need to acquire knowledge, skills and ability to establish 
appropriate verbal interaction in a professional and at the level of everyday 
communication.

It is equally important for the success of professional activities is not only 
specific communication models, but also special skills that are sold in the ability to 
solve life and professional issues to foreign language communication skills etc. Thus, 
communicative competence is demanded, as modern education requires urgent 
modernization essential training given rapidly changing requirements of the labor 
market. It diplomat has a high sense of dignity, because it represents a state that has a 
tradition and authority. Without compliance with the diplomatic rhetoric is hardly 
possible to achieve the desired success. It diplomat should reflect its high speech 
culture. He must have more than one language; have a thorough knowledge of the 
history, culture, geography, history, economy, and politics as a whole and of the State 
with which we are in talks. The diplomat should have a fast response, understand the 
hint, and he appreciates the wit to be flexible and eloquent. Diplomats need to capture 
every reaction of his interlocutor, solve clues and hidden thought. Featuring a culture 
of language not only at the level of a literary language rules, the diplomat will 
succeed humor, wit, grace, charisma, his expressive language. Highly professional 
diplomat in the modern world is an essential condition for the realization of national 
interests of maintaining international stability and forecasting foreign policy.



Thus, practical knowledge of a foreign language at a level sufficient to free oral 
and written professional and everyday communication, is not only an essential 
component of successful operation in a pluralistic field of international relations 
professional activity, but also is an important component of modern self-sufficiency 
of the individual, modern diplomat. The condition for the formation of such a person 
speaks shift emphasis from teaching to learning information that develops on lifelong 
learning and professional activities. 
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КОМУНІКАЦІЙНИІ НАВИЧКИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Для того, щоб успішно здійснювати діяльність у сфері міжнародних 
відносин, спеціалісти з міжнародних зв’язків, дипломати, які представляють 
національні інтереси своїх країн, призначаються для служби за кордоном з 
метою розвитку крос-культурних відносин, налагодження діалогу, надання 
інформації та здійснення впливу на осіб, які приймають рішення як в 
приймаючій країні, так і в країні, яку вони представляють. Загальною метою 
дипломатії є встановлення сприятливих умов задля отримання взаємної для 
обох країн вигоди на соціальному та економічному рівнях, а також гарантії 
безпеки. Проте деякі соціально-культурні обмеження заважають цим 
благородним цілям. По-перше, спеціалісти, які працюють у сфері міжнародних 
відносин, мають дотримуватися прикладу вітчизняних внутрішніх політиків, 
які часто не є обізнаними щодо культурно зумовленої комунікаційної поведінки, 



а також тенденцій прийняття рішень, що, в свою чергу, призводить до того, 
що комунікації на дипломатичному рівні найчастіше ускладнюються. Як і від 
їхніх політичних колег, які здійснюють свою діяльність на арені внутрішньої 
політики, так і від дипломатів очікується, що вони дбатимуть про свої 
інтереси, віддаючи перевагу цінностям і нормам власної країни, а не тієї 
країни, в якій вони працюватимуть. Отож, така поведінка в подальшому 
сприятиме більш тісному зв’язку комунікації стратегії прийняття рішень із
культурними нормами дипломата, які, в свою чергу, час від часу протирічать 
нормам приймаючої країни.

Ключові слова: фахівці з міжнародних відносин, дипломатичні навички, 
риторика, дипломатична мова, навички спілкування, культурна 
компетентність.
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ТВОРЧА СПАДЩИНА ІВАНА ОГІЄНКА У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 
І НАУКОВИХ СТУДІЯХ МИКОЛИ ТИМОШИКА

Стаття присвячена аналізу літературознавчих, мовознавчих, 
культурологічних та ін. наукових праць видатного державного і релігійного 
діяча, вченого-енциклопедиста Івана Огієнка (митрополита Іларіона) в рецепції 
сучасного українського дослідника Миколи Тимошика. Розглядаються вузлові 
проблеми монографій М. Тимошика «Голгофа Івана Огієнка, «Українознавчі 
проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій 
діяльності» та «Лишусь навіки з чужиною…», Митрополит Іларіон 
(Іван Огієнко) і українське відродження», а також його журналістські 
матеріали різних жанрів про творчу спадщину І. Огієнка. Проаналізовано 
наукові студії та розвідки, присвячені художній творчості, богословській 
спадщині Івана Огієнка, висвітленню літературознавчих, мовознавчих, 
педагогічних, культурологічних та  ін. напрацювань видатного релігійного 
діяча і вченого-енциклопедиста ХХ століття, а також видання, у яких на 
основі архівних матеріалів колишніх спецфондів було висвітлено життєвий і 
творчий шлях митрополита Іларіона, ім’я якого ідеологи тоталітарного 
режиму впродовж усієї підрадянської доби забороняли вживати у будь-якому 
контексті.

Ключові слова: студії, монографія, публіцистика, журналістські 
матеріали, стаття, шевченкіана.

Видатний державний і релігійний діяч, учений-енциклопедист 
ХХ ст. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) залишив після себе величезну 
духовну, наукову і творчу спадщину, яка повертається в Україні «із забуття –
в безсмертя» (М. Жулинський) лише в останні десятиліття.



Одним із найактивніших пропагандистів унікального доробку Івана 
Огієнка є Микола Тимошик – публіцист і літературний критик, 
літературознавець (доктор філологічних наук, професор), видавець, автор 
близько 500 публікацій з історії українського друкованого слова, історії 
цензури в Україні, теорії та практики сучасної журналістики і книговидання.

Із ґрунтовними передмовами, примітками та упорядкуванням дослідника 
побачили світ чи не найфундаментальніші праці митрополита Іларіона –
«Історія українського друкарства» та «Історія української літературної мови».

Однак, незважаючи на те, що в останні роки з’явилось чимало 
інформативних матеріалів про М. Тимошика (переважно в Інтернет-ресурсах), 
зокрема й інтерв’ю з науковцем, публіцистом і видавцем [4], [5], цілісного 
дослідження його студій про Івана Огієнка-митрополита Іларіона досі не маємо.

Отже, актуальність статті спричинена гострою потребою заповнити 
лакуни в осмисленні богословських, наукових і художніх творів Івана Огієнка 
сучасними вченими, а також відсутністю публікацій на цю тему.

Мета статті випливає з її актуальності й полягає у з’ясуванні динаміки та 
логіки рецепції творчої спадщини митрополита Іларіона (Івана Огієнка) 
українським дослідником Миколою Тимошиком.

Журналістська та наукова огієнкіана Миколи Тимошика становить 
близько 100 публікацій різних жанрів (замітки, нариси, статті, рецензії, 
репортажі, інтерв’ю тощо) в районній, республіканській та зарубіжній пресі, а 
також 2 монографії, докторська дисертація, понад два десятки передмов і 
післямов до книжок митрополита Іларіона, упорядкування і коментування цих 
видань. Крім того, сучасним дослідником написано понад 40 наукових студій і 
розвідок, присвячених художній творчості, богословській спадщині Івана 
Огієнка, висвітленню літературознавчих, мовознавчих, педагогічних, 
культурологічних та  ін. напрацювань видатного релігійного діяча і вченого-
енциклопедиста ХХ століття.

В одному з інтерв’ю М. Тимошик зізнався, що Іван Огієнко перевернув 
його світобачення, а на шлях викладацької діяльності в українських і 
зарубіжних вищих навчальних закладах його вивела доля вітчизняного 
друкованого слова – приниженого, гнаного, забороненого Російською, а потім 
Радянською імперіями. Ще в роки навчання на факультеті журналістики КДУ 
імені Тараса Шевченка «один із колишніх викладачів Василь Яременко приніс 
мені унікальну книжку – «Історію українського друкарства» Івана Огієнка. 
Вона вважалася крамольною, учений зберігав її в радянські часи «під 
паркетом». І сказав, що її треба перевидати. Книга настільки мене вразила –
вона про хресний шлях український, української мови, друку, друкованого 
слова. Чотири роки я віддав цій справі – в архівах знайшов багато заборонених 
матеріалів про І. Огієнка, видав його книгу. І зрозумів, що ці матеріали треба 
доносити до людей, тож пішов викладати в Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, коли мене туди запросили» [4].

«Історію українського друкарства» (Львів, 1925) І. Огієнка радянські 
цензори вважали особливо крамольною і небезпечною книгою передусім тому, 



що автор аргументовано зруйнував усталені досі наукові стереотипи щодо 
вторинності, підпорядкованості українського друкарства російському.

За тоталітарного режиму в науці «домінувала затверджена в Москві 
ідеологічна схема, за якою українська освіта, наука, культура нібито завжди 
розвивалися лише в тісному контексті з російською, до того ж, постійно 
вважалися другорядними, принагідними, позбавленими самостійних ознак» 
[1, с. 12–13]. Мовляв, після заснування друкарні в Росії 1564 р. (рік виходу 
«Апостола» в Москві) перший російський друкар Іван Федоров через десять рр., 
прибувши через Білорусь в Україну, до Львова, засновує там друкарню і 1574 р.
видає «Апостола». Ця дата донедавна і вважалася початком заснування 
українського друкарства.

Іван Огієнко у своїй книзі переконливо довів, що друковане українське 
слово прийшло не з Росії, а з Заходу, до того ж, задовго до виходу в Москві 
1564 р. першої датованої друкованої книги – «Апостола» І. Федорова. Ніяк не 
применшуючи ролі й значення І. Федорова в розвитку цієї справи, І. Огієнко, 
однак, вважає його не засновником книгодрукування в Україні, а фундатором 
постійного друкарства на українських землях. Дослідник цитує нововіднайдені 
архівні документи: задовго до прибуття Івана Федорова у Львів, на 
західноукраїнських землях існувало книгодрукування, зокрема друкарня 
Степана Дропана, зачинателя українського друкарства. Збережена архівна 
справа про цю друкарню і першого українського друкаря ще 1460 р..

Реалізувавши свою давню студентську мрію щодо перевидання 
«Історії українського друкарства» І. Огієнка у наші дні (2007 р.), М. Тимошик 
зауважує: «В наукових публікаціях останнього часу зарясніли спроби усіляких 
бузин та мельнікових знову нав’язати українському суспільству тезу про його 
вторинність, другосортність, нездатність без «старшого брата» творити свою 
державність. Знову активізувалися спроби північних та й доморощених 
ревнителів ”єдіной і нєдєлімой імпєріі” втягнути нас у безплідні дискусії 
навколо того, що вже давно доведено, відстояно, захищено українськими 
вченими» [1, с. 6].

Отже, в книзі І. Огієнка «Історія українського друкарства», що стала нині 
доступною читачеві і на материковій Україні, чи не вперше в історіографії 
показано, яка руйнівна сила протягом століть методично спрямовувалася з 
Петербурга і Москви на знищення волі українського друку, придушення 
української культури, заборону мови багатомільйонного народу. Так само 
переконливо доведено як українське друковане слово, незважаючи на всілякі 
утиски, заборони і перепони, пробивалося до народу, будило його думку, 
піднімало з колін.

Як і понад дев’яносто літ тому, з часу першої появи книги І. Огієнка, так і 
нині, коли російсько-українська війна на сході нашої держави загострила 
питання про право українського народу відстоювати свою свободу і 
незалежність, претекст митрополита Іларіона включається в процес комунікації 
і сприймається сьогодні як полілог, у якому беруть участь, окрім автора праці, 
голоси й сучасних захисників незаангажованих наукових концепцій. Мистецьки



вартісне, науково виважене слово М. Тимошика, сучасного дослідника духовної 
спадщини І. Огієнка, також звучить у цьому полілозі.

Митрополитові Іларіону була присвячена й докторська дисертація 
Миколи Тимошика – «Українознавчі проблеми в науковій, публіцистичній, 
редакторській і видавничій діяльності Івана Огієнка» (1997). Коли вийшла 
перша книжка вченого «Голгофа Івана Огієнка…», його запросили в Канаду. 
Матеріалів з київських, житомирських, вінницьких, кам’янецьких і львівських 
архівів було замало, тож працював М. Тимошик і в Польщі, Швейцарії, 
Франції, Канаді. Він був першим з українських і зарубіжних дослідників 
допущений до архіву Івана Огієнка у Вінніпезі. Внаслідок тривалого вивчення 
цього архіву постала книга «Лишусь навіки з чужиною митрополит Іларіон 
(Іван Огієнко)» (2000).

В канадських архівах М. Тимошик знайшов і заповіт митрополита, в 
якому І. Огієнко просив після його смерті передати на Батьківщину цей архів і 
бібліотеку, але за двох умов: коли Україна буде вільною і коли буде вільною її 
церква. Канадська сторона вважає, що умови для цього досі ще не настали. 
М. Тимошикові запропонували створити громадську організацію, якій можна 
було б віддати вісім тисяч сторінок рукописів (а це копії) Івана Огієнка. Саме 
тому український дослідник заснував фундацію, яку очолив, почав видавати 
твори Огієнка в проекті «Запізніле воротя». Всього було видано п’ятнадцять 
томів у двох серіях: «Рукописна спадщина» (ці тексти дослідник сам набирав, 
бо знав почерк Огієнка) і «Зарубіжні першодруки». До кожного з цих томів
учений зробив ґрунтовні наукові передмови та коментарі, привівши 
рукописний текст до вимог сучасного правопису. Роботи з ними було дуже 
багато, але щоразу М. Тимошик відчував неабияке моральне задоволення від 
того, що безпосередньо долучився до повернення значного наукового і 
духовного набутку, створеного нашими видатними земляками за океаном.

Значний резонанс у наукових колах викликала монографія М. Тимошика 
«Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, 
редакторській та видавничій діяльності» (1997). Вона стала першим в Україні 
виданням, у якому на основі архівних матеріалів колишніх спецфондів було 
висвітлено життєвий і творчий шлях митрополита Іларіона, ім’я якого ідеологи 
тоталітарного режиму впродовж усієї підрадянської доби забороняли вживати у 
будь-якому контексті.

У передмові до книги академік НАН України Микола Жулинський 
відзначив її найхарактернішу особливість: «ґрунтовно й добросовісно 
опрацьований автором великий масив архівних матеріалів, що вперше 
вводяться до наукового обігу (і не лише вітчизняних – київських, львівських, 
кам’янець-подільських, а й зарубіжних, зокрема швейцарських) вилився в 
розповідь, яка подається Миколою Тимошиком проникливо, емоційно і 
водночас глибоко переконливо і правдиво» [2, с. 6].

У виданні вміщено також і розділ «”Божа іскра Івана Огієнка”. 
Сторінками авторської програми по Національному радіо». Впродовж жовтня-
грудня 1996 та січня-березня 1997 рр. двічі на місяць по першому каналу 
Національного радіо (з повторенням по третьому каналу неділями) звучала ця 



авторська програма, щоразу викликаючи широкий розголос в українському 
суспільстві. Отже, разом з українським національним радіомовленням за перші 
роки нашої незалежності Микола Тимошик зробив чимало корисного для 
пробудження національної свідомості народу, утвердження національної ідеї. 

Монографія Миколи Тимошика «Лишусь навіки з чужиною…». 
Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження» (2000) [3] –
перше в Україні та за кордоном видання, де життєпис не пізнаної й не 
поцінованої досі гідно на Батьківщині видатної постаті нашої історії – Івана 
Огієнка подається в контексті ідеї українського національного відродження. 
Розповідь побудована на невідомих досі архівних матеріалах, віднайдених і 
опрацьованих автором у Швейцарії, Канаді, а також у колишніх радянських 
спецхранах. Книга складається з трьох частин – життєпису, аналізу вершин 
творчості та спогадів тих, хто працював з митрополитом Іларіоном у Європі і 
Канаді і зберіг про нього добру пам’ять. Митарства і пошуки Огієнка-Іларіона 
та його однодумців непростими дорогами еміграції ніби накладаються на такі ж 
дороги і пошуки сотень тисяч земляків-українців, розкиданих житейськими і 
політичними обставинами в близьких і далеких світах, а їхні думки і сподівання 
співзвучні багатьом нашим сучасникам – як в Україні, так і розкиданих долею 
по світах.

Заслуговує на увагу і видання книги І. Огієнка «Рятування України» 
(2005) з ґрунтовною передмовою та коментарями М. Тимошика. Основу цієї 
книги склали досі не друковані в Україні автобіографічні праці видатного 
вченого, державного і релігійного діяча, з-поміж яких – «Моє життя», 
«Рятування України», «На Голготі», «Книга нашого буття на чужині».

Мовознавчі твори І. Огієнка, які були відібрані М. Тимошиком, 
упорядником видання «Рідна мова» (2010), в Україні ніколи (за винятком праці 
«Наука про рідномовні обов’язки») не друкувалися. Наскрізною об’єднавчою 
ідеєю усіх її текстів є гасло, яке народилося на чужині в результаті болісного 
споглядання за тривожними процесами, що посилювалися з кінця 20-х рр.
ХХ ст.: на теренах радянської України – русифікація, у самій діаспорі –
асиміляція українців. Гасло це – «Для одного народу – одна літературна мова, 
один правопис». Воно є особливо актуальним для сьогочасної України, зокрема 
й з огляду на типологічні аналогії з добою автора мовознавчих праць.

Чимало наукових студій присвятив М. Тимошик розкриттю 
шевченкознавчих розмислів Івана Огієнка: «Канадська шевченкіана 
митрополита Іларіона» (2002), «Шевченкіана Івана Огієнка» (2007) та ін. Стаття 
«Іван Огієнко» (2013), вміщена у 4 томі «Шевченківської енциклопедії» в 6-ти 
томах, стала підсумком напрацювань сучасного дослідника у висвітленні цієї 
теми.

У згаданих публікаціях М. Тимошик, зокрема, зауважує, що спроби 
Огієнка осягнути феномен Шевченка припадають на період його співпраці з 
газетою «Громадська думка» й «Рада». Так, 1909 р. на шпальтах останнього з 
названих часописів учений і релігійний діяч оприлюднив дописи «Шевченко на 
селі: (Чи знають Шевченка та його твори наші селяни?» (26 лют. / 11 берез.), 
«Як колись читали Шевченка?» (27 лют. / 12 берез.), перед написанням яких 



провів своєрідне соціологічне дослідження, намагаючись з’ясувати, що знають 
селяни про життя Шевченка, які його твори пам’ятають, чи бачили десь портрет 
із його зображенням.

У Києві І. Огієнко почав збирати матеріали до «Граматично-
стилістичного словника Шевченкової мови». Книжка побачила світ у Вінніпезі 
накладом товариства «Волинь» 1961 р.. У цьому словнику вміщено статтю 
«Шевченко як творець української літературної мови», підготовлену як розділ 
для книги «Історія української літературної мови» (1949). Тут він розглянув 
окремі аспекти Шевченкової мови, її милозвучність, синоніміку, новотвори й 
особливості авторського правопису. Обґрунтовуючи внесок Шевченка в 
розвиток і ствердження нової української літературної мови, І. Огієнко чи не 
першим серед українських мовознавців вирішив дослідити семантику лексем 
«в Україні» та «на Україні» у творах Шевченка – цьому питанню присвячено 
статті «Вираз «в Україні» в Шевченка» (1954).

На початку 1960-х Огієнко написав працю про видання «Новые 
стихотворения Пушкина й Шевченки» (Лейпциг, 1859) – «Перше видання 
революційних віршів Тараса Шевченка», уривки з якої уміщував у місячнику 
«Віра й культура» протягом 1960–1961 рр. (окреме видання: Львів, 2001). 
У статті «Чергові завдання шевченкознавства» (Віра й культура, 1961. Ч. 9) 
серед невідкладних завдань автор визначив потребу повного, позбавленого 
політичної заангажованості видання творів поета на основі сучасного 
правопису, підготовки опису його життя і творчості.

М. Тимошиком проаналізована також і праця І. Огієнка 
«Тарас Шевченко» (2002), в якій митрополит Іларіон висвітлив ряд 
нез’ясованих раніше у науці про літературу питань: хто, коли і як вивчав 
рукописи Шевченка, як складалася доля оригіналів і як твори Шевченка 
побутували у списках, на чому писав Шевченко, яким був його правопис тощо.

Монографічне дослідження І. Огієнка «Релігійність Тараса Шевченка» 
(Вінніпег, 1964) мало на меті показати витоки релігійності автора «Кобзаря»,
проаналізувати всі ознаки релігійності його стилю. Що становить релігійність 
творчості митця, за якими ознаками можна аналізувати релігійний стиль 
Шевченка, у якому контексті поет розглядає християнські святині, як 
уживаються в текстах слова «Бог», «Господь», «сповідь», «хрещення», 
«причастя», як ставляться до церковних канонів Шевченкові герої – ось 
запитання, на котрі Огієнко прагне дати відповіді. Цінними для глибшого 
розуміння постаті поета є розділи, присвячені його так званій богохульності. 
Ішлося про з’ясування обставин і поведінки Шевченка тоді, коли душу його 
охоплювали розпач і безнадія. Автор наполягав, що Шевченків розпач часто 
був тяжкий, а безнадія – темна й паморочна, але свідомим богохульником він 
ніколи не був.

Окремі публікації М. Тимошика присвячені розкриттю еволюції творення 
образу Івана Мазепи у працях І. Огієнка, висвітленню видавничої діяльності 
митрополита Іларіона, його поетичної творчості тощо.

Найбільше журналістських матеріалів різних жанрів (статті, нариси, есе, 
замітки, прес-релізи, інтерв’ю, рецензії та ін.) у вітчизняних і зарубіжних 



часописах М. Тимошик присвятив висвітленню обставин написання творів та 
долі рукописів Івана Огієнка («Митрополит Іларіон і українське відродження: 
Недруковані твори Івана Огієнка вийдуть незабаром в Україні заходами 
нещодавно створеної в Києві Фундації його імені», «Українську Біблію 
видавали лондонські друкарі», «Рідний край раз у раз мене кличе до праці: Іван 
Огієнко як поет», «Видавнича діяльність Івана Огієнка у Тарнові», «Іван
Огієнко як співробітник газет «Громадська думка» та «Рада» і багато  ін.).

Об’єктом журналістських і наукових студій М. Тимошика був також і 
перекладацький доробок Івана Огієнка. Досконало володіючи багатьма мовами, 
професор І. Огієнко не лише простудіював десятки, сотні різноманітних 
рукописних і друкованих книг, а й багато з них переклав українською мовою. 
Особливо довготривалою та плідною була його праця над перекладом 
богословської літератури. Всього ж митрополит здійснив і видав близько 
півсотні перекладів богослужбових книг рідною мовою. Проте найбільшим 
його внеском до вітчизняної духовної скарбниці стала перекладена українською 
мовою Біблія. 

Саме тому у численних своїх публікаціях сучасний вітчизняний 
дослідник аналізує перипетії перекладу Біблії, виконаного І. Огієнком.
Журналістські та наукові студії М. Тимошика на цю тему засвідчують напрочуд 
важливу ідею соборності україномовного Святого Письма для громадян 
України та для всіх представників етносу, розсіяних по різних континентах.

Висновки. Серед найважливіших проблем, що постали сьогодні перед 
вітчизняною гуманітарною наукою, – об’єктивне репродукування процесу 
розвитку української національної культури, літератури й мистецтва та науки в 
тоталітарних умовах ХХ століття. Зміна методологічних орієнтирів, можливість 
доступу до здобутків зарубіжних учених стимулюють сучасних дослідників до 
апробації різних методик наукового аналізу, вироблення нових теоретичних 
підходів до рецепції творчої спадщини відомих діячів минулих епох.

Видатний представник українського відродження, колишній міністр 
освіти та віросповідань Української Народної Республіки, відомий в усьому 
світі учений, перекладач, редактор, видавець, релігійний діяч Іван Огієнко 
(митрополит Іларіон) створив у непростих умовах еміграції значний науковий 
доробок. Більша частина цього доробку свого часу побачила світ на канадській 
землі, але ряд підготовлених автором до друку творів все ще перебуває в 
рукописному варіанті серед численних матеріалів вінніпезького архіву.

Завдяки багатолітній і плідній діяльності Миколи Тимошика, частина 
рукописної спадщини митрополита Іларіона нині видана в Україні, інші 
першоджерела ретельно опрацьовуються дослідником, готуються до публікації. 
Журналістська та наукова огієнкіана М. Тимошика досить вагома. Вона 
заповнює прогалину в осмисленні постаті Івана Огієнка в історії українського 
державотворення, у відродженні замулених духовних криниць українського 
народу. 
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This article deals with the analysis of studies and research works in literary 
criticism, linguistics and culture of the outstanding state and religious figure, 
scientist of encyclopedic knowledge Ivan Ohiienko (Metropolitan Ilarion) through the 
perception of contemporary Ukrainian researcher Mykola Tymoshyk. Key problems 
of M. Tymoshyk's monographs «Ivan Ohiienko's Golgotha». Ukrainian studies in 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ

У статті розглядається діяльність інформаційних агентств у медіа
забезпеченні міжнародної діяльності держави з огляду на те, що сучасні крупн
іінформаційні агентства світу відіграють провідну, а в деяких аспектах і 
виключну, роль у функціонуванні глобальних інформаційно-комунікаційних 
потоків. На прикладі вивчення функціонування Українського національного 
інформаційного агентства «Укрінформ» досягнуто мету дослідження: 
довести системоутворюючу роль названого інформаційного агентства в 
об’єктивному та привабливому представленні України у світі, поширенні 
міжнародних новин, розбудові позитивного міжнародного іміджу України.
Застосовано такі методи дослідження як аналіз, синтез, порівняння, аналогія, 
класифікація, спостереження, аналіз документів. Основні одержані висновки 
роботи полягають у визнанні, що функціонування інформаційних агентств є 
важливим, потужним, але недостатньо задіяним у сучасних умовах ресурсом 
для просування та захисту національних інтересів і демократичних змін у 
нашій країні, позиціювання України на світовій інформаційній карті як 
незалежної та проєвропейської держави.

Ключові слова: інформаційне агентство, засоби масової інформації, мас-
медіа, інформаційне забезпечення, медіазабезпечення, агентства «Великої 
трійки».

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Однією з характерних 
ознак сучасності стає зростання ролі інформації, збільшення інформаційних 
потреб громадян, установ, громадських організацій, органів державної влади 
усіх країн. Інформація лежить в основі прийняття рішення у будь-якій сфері –
політичній, економічній чи соціальній, впливає на політико-економічні, 
культурно-освітні та інші процеси у міжнародній діяльності.

Невід’ємною складовою інформаційної системи є засоби масової 
інформації. Стрімкий розвиток інформаційних структур, подальше зростання 
потоків інформації у світі підвищують роль і значення засобів масової 
інформації. 

Засоби масової інформації – це складна система, до якої належать різні 
суб’єкти інформаційної діяльності: друковані, аудіовізуальні та електронні 
ЗМІ.Згідно із законодавством України, друкованими засобами масової 
інформації є періодичні друковані видання (преса): газети, журнали, бюлетені, 
разові видання з визначеним накладом. Група аудіовізуальних ЗМІ складається 



з радіо та телебачення, нові медіа найяскравіше представлені глобальною 
інформаційною мережею Інтернет. 

Окремою групою системи засобів масової інформації виступають 
інформаційні агентства – спеціалізовані інформаційні структури, основні 
функції яких – добирати, опрацьовувати та постачати інформацію засобам 
масової інформації (редакціям газет, журналів, телебачення, радіомовлення), 
державним органам, громадським організаціям, іншим установам і 
організаціям, приватним особам [4, с. 8]. Інформаційне агентство складається з 
мережі редакцій та кореспондентів й фотокореспондентів у країні і за 
кордоном. Редакції можуть працювати як незалежно, надаючи свої послуги на 
місцях, так і під керівництвом головної редакції, де збирається інформація для 
широкого кола споживачів. Інформація поширюється як за допомогою власних 
структур (сайт, оперативні стрічки новин, електронна пошта, періодичні 
видання, телевізійні канали і т. д.), так і за допомогою партнерів.

Інформаційні агентства вважаються сьогодні одним з головних суб’єктів 
медіапроцесів, що значною мірою визначають контент, обсяг, тематичну 
спрямованість інформаційних потоків. Від інформагентств залежить, якою буде 
«новинна картина» дня в кожній країні та у світі загалом.

Глобалізація інформаційно-комунікаційних процесів, зростання ролі 
інформагентств у сучасній інформаційній індустрії, збільшення їхньої частки в 
інформаційному обігу вимагають сьогодні пильного ставлення до діяльності 
інформагентств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, показує, що до 
вивчення інформаційних агентств зверталися багато українських і зарубіжних 
дослідників. Різні аспекти й особливості функціонування інформагентств 
розглядали такі закордонні науковці як І. Аньєс (Y. Agnès), Р. Боґданьскі 
(P. Bogdanski), О. Бойд-Барретт (O. Boyd-Barret), Ю. Вільке (J. Wilke), Г. Вірен, 
К. Войцехович, Г. Ганс (H. Hans), Р. Д. Каппон (R. J. Cappon), В. фон Ла Рош 
(W. von La Roche), О. Лащук, М. Матьєн (M. Matien), Ю. Погорєлий, 
Т. Рантанен (Т. Rantanen), П.-Й. Рауе (P.-J. Raue), Д. Фенбі (D. Fenвy), 
В. Шнайдер (W. Schneider) та ін.. Іноземні дослідники, підкреслюючи важливе 
значення інформаційних агентств у сучасному світі, сходяться на думці, що 
сьогодні взагалі неможливо уявити собі мас-медіа без інформагентств. 
Агентства значною мірою визначають, які новини підуть у друк чи в ефір, а які 
ніколи не досягнуть свідомості більшості людей» [10, с. 96].

Серед праць українських учених окреме місце посідає доробок таких 
дослідників як В. Владимиров, В. Бебик, О. Децик, О. Зернецька, В. Здоровега, 
В. Іванов, С. Квіт, О. Коновець, Н. Костенко, О. Кузнецова, О. Мелещенко, 
В. Миронченко,І. Михайлин,А. Москаленко, Ю. Нестеряк, О. Пантелеймонов, 
В. Різун, М. Скуленко, В. Фоменко, А. Чічановський, В. Шкляр, дослідження 
яких охоплюють широке коло питань, пов’язаних із загальними тенденціями 
функціонування світового комунікаційного простору і місцем інформаційних 
агентств у цьому процесі.



Науковці виходять з того, що великі інформагентства нині відіграють 
провідну роль у функціонуванні глобальних інформаційно-комунікативних 
потоків. Так, О. Пантелеймонов вважає, що вивчення найбільш потужних 
акторів на світовому ринку збирання і поширення міжнародних новин 
позитивно вплине не подальшу політику України, спрямовану на збереження 
власної ідентичності в умовах глобалізації інформаційних потоків, а також 
сприятиме входженню країни в світовий інформаційний простір [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Вивчення доробку науковців показало, що 
недостатньо дослідженими залишаються такі аспекти діяльності інформаційних 
агентств як збирання, опрацювання і поширення інформації для системного 
висвітлення міжнародної діяльності держави з метою реалізації державної 
інформаційної політики України у світі.

Метою статті є дослідження діяльності інформаційних агентств як 
потужного ретранслятора та поширювача інформації про діяльність держави у 
світовому контексті. Зростання глобальних інформаційних потоків та запитів 
світової спільноти, побудова й вдосконалення позитивного іміджу України 
вимагають ефективного залучення усіх інформаційних ресурсів структур, які 
професійно працюють в масових медіа-комунікаціях. Особливо важливою у 
цьому контексті є роль і місце в цих процесах такого засобу масової інформації 
як інформаційне агентство.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Сучасні інформагентства виготовляють 
десятки інформаційних продуктів. Реагуючи на потреби ринку, агентства, окрім 
традиційної хроніки поточних подій, створюють структуровану тематичну 
інформацію, довідково-аналітичні матеріали, розробляють та беруть участь в 
інформаційних кампаніях, організовують промоакції, проводять низку ін.
заходів. Інформагентства пропонують інформаційні продукти різноманітної 
тематики, періодичності й оформлення.

Діяльність інформаційних агентств різноманітна, в ній можна виділити 
багато аспектів: і організаційні, і соціальні, і творчі, і фінансово-економічні, 
комерційні, і роботу з аудиторією, і присутність в Інтернеті та ін.. До основних 
напрямків діяльності сучасних інформаційних агентств належать підготовка 
новин, анонсів подій, укладання календарів подій, організація прес-
конференцій, брифінгів, круглих столів, презентацій, он-лайн конференцій, 
складання прес-портретів, здійснення моніторингів ЗМІ, інформаційний 
супровід важливих подій, створення і використання баз даних.

Також агентства надають додаткові види інформаційних послуг, серед 
яких аналітичні дослідження, складання інформаційних досьє, біографічних 
довідок, послуги інформаційно-довідкових служб, видавничо-поліграфічних 
комплексів, надання відео, аудіо- та фотоматеріалів, інформаційне 
обслуговування на платній та спонсорській основі.

Для підвищення оперативності інформаційні агентства користуються 
всіма видами сучасного зв’язку, мають могутні комп’ютерні центри для 



збирання, підготовки, обробки і збереження інформації, яку безупинно 
постачають споживачам.

Сучасна система найбільших інформаційних світових агентств 
сформована агентствами так званої «Великої трійки»: це агентства Reuters 
(Ройтер, Великобританія), Associated Press (Ассошіейтед Прес, США) та Agence 
France Presse (Франс Прес, Франція). Два  ін. колишніх «великих» агентства 
вийшли з гри – американська United Press International (Юнайтед Пресс 
Інтернешнл) зникла, а радянська ТАСС перетворилося на російську ИТАР, яка 
вже не відіграє тієї ролі [1, с. 84]. Серед найбільших інформагентств світу панує 
дуже жорстка конкуренція, йде постійна боротьба за ексклюзивну інформацію.

Натомість інформаційні агентства Китаю «Сіньхуа», Японії «Кіодо 
Цусін» та Південної Кореї «Ренхап» на сьогоднішній день за показниками своєї 
діяльності претендують на входження до переліку світових інформаційних 
агентств.

Жодне з інформаційних агентств, що діють на українському 
інформаційному ринку, не може ще претендувати на звання світового, 
обмежуючись титулом національного чи регіонального [6].

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» продукує 
більш як 300 новин за добу, ексклюзивні коментарі та інтерв’ю, фоторепортажі, 
інфографіку. «Укрінформ» має власну мережу регіональних і закордонних 
корпунктів. Кореспонденти агентства працюють у кожному регіоні України та в 
таких країнах світу: Бельгії, Канаді, Молдові, Німеччині, Нідерландах, Польщі, 
Росії, США, Франції. Новини виходять українською, російською, англійською, 
німецькою, іспанською та китайською мовами. Агентство випускає десятки 
професійних інформаційних продуктів: стрічки, інформаційні пакети та Вісн.и. 
Серед передплатників та партнерів «Укрінформу»: електронні та друковані 
ЗМІ, теле- і радіокомпанії України, медіа зарубіжних країн, владні та бізнес 
структури, посольства і консульства, підприємства, банки. «Укрінформ» має 
професійну фотослужбу та найбільший в Україні історичний фотоархів. 
Фотоколекція агентства налічує більше 500 000 знімків. Регіональні та 
закордонні фотокореспонденти щодня поповнюють колекцію десятками нових 
фоторепортажів важливих і цікавих подій.

Прес-центр «Укрінформу» забезпечує професійну підготовку та 
проведення прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, Інтернет-
конференцій, відеомостів, презентацій, семінарів, виставок, комплексний медіа-
супровід заходів. Серед постійних гостей прес-центру: перші особи держави, 
міністри України, відомі політики, закордонні дипломати, видатні спортсмени, 
артисти, письменники і науковці, релігійні та громадські діячі. «Укрінформ» –
єдиний від України член Європейського альянсу інформаційних агентств, а 
також член Асоціації національних інформаційних агентств країн 
Причорномор’я [9].

У глобальних медіаімперіях технологія проходження інформації є 
двоярусною. Провідні медіаорганізації першого ярусу виступають у ролі 
оптових виробників телевізійних «картинок», звукових та текстових «доріжок». 
Mедіaпpoвaйдеpи другого ярусу – великі телевізійні мережі та супутникові і 



кабельні канали новин виробляють з «інформаційної сировини» начебто 
власний інформаційний продукт.

Але дослідження О. Зернецької показали, що «як засвідчує практика 
роботи з матеріалами міжнародних агентств теленовин, новинні образи несуть 
у собі значення, які практично майже не змінюються під час редагування «на 
другому ярусі» [5, с. 171].

Відтак, підкреслює В. Бебик, можна констатувати, що інформаційна влада 
концентрується в руках невеликої кількості людей – власників медіаімперій, які 
можуть «не помічати» цілі континенти, регіони та країни, або висвітлювати 
події, що в них відбуваються, зі своєї «дзвіниці» [2, c. 87].

Нині найбільші інформаційні агентства світу відіграють провідну, а в 
деяких аспектах і виключну, роль у функціонуванні глобальних інформаційно-
комунікаційних потоків. Науковці наводять відомості, що на долю агентств 
Reuters, Associated Press та Agence France Presse припадає близько 80 % всіх 
новин, які щоденно поширюються світовими ЗМІ. Упродовж останніх рр.
найбільші інформаційні агентства вдало трансформували свою діяльність 
шляхом диверсифікації послуг та виходу на нові ринки, ефективно 
використовують досягнення інформаційних і комунікаційних технологій та 
виступають головними акторами на світовому ринку інформації та відомостей 
різного роду, зокрема міжнародних новин, інформації про стан справ на 
фінансових ринках тощо [7].

Прикметною характеристикою діяльності агентств стало створення низки 
мультимедійних продуктів, надання інформації в цифровому стандарті у різних 
форматах: графічної, текстової, аудіо- та відео-, яка, як правило, інтерактивна і 
надходить у режимі реального часу. Разом з тим, як більшість медіа 
пропонують аудиторії певний тип інформації (наприклад, текст, відео), 
інформаційні агентства забезпечують своїх клієнтів мультимедійним 
контентом. Присутність інформаційних агентств в Інтернеті дозволило їм 
перетворитися на структури, що динамічно розвиваються, миттєво 
відгукуються на технологічні новинки, займають домінуючі позиції на ринку 
надання інформації. 

Агентства постійно розширюють технологічні можливості власних 
Інтернет-ресурсів, розвивають додаткові сервіси, способи і швидкість надання 
інформації. З огляду на той факт, що Інтернет стає все більш значимим 
джерелом інформації для широкої аудиторії, використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій та досягнень підвищує успішність та 
конкурентоспроможність інформаційних агентств, дозволяє розширювати 
спектр інформаційних послуг. 

Потужні іноземні агентства мають розгалужену світову мережу власних 
філій і великі можливості для формування громадської думки не тільки про 
власну державу, але й про події в ін.. Образно кажучи, на події у світі ми 
дивимося очима Reuters та Associated Press. 

Зараз, однак, з упевненістю можна стверджувати, що інформаційна 
картина з залученням світовими інформагентствами подій в Україні відчутно 
змінилася на користь нашої держави, однак це, без сумніву, пов’язано 



насамперед з вкрай масштабними політичними та військовими подіями, що 
відбуваються в Україні останнім часом та мають значний міжнародний 
резонанс.

Однак, незважаючи на події економічного і політичного життя України, 
зацікавленість найбільших інформаційних агентств в українських новинах є 
порівняно невеликою, що підтверджує загальну тенденцію щодо інтенсивності і 
спрямованості інформаційних потоків між країнами «центру» та «периферії». 
[7]. Налагодження партнерських відносин із світовими інформаційними 
агентствами з метою формування позитивного іміджу України та створення 
сприятливих правових та економічних умов для інтеграції вітчизняних 
інформаційних агентств до світового інформаційного простору повинно стати 
одним із основних завдань інформаційної політики України [6]. Слабкість 
національного інформаційного простору і відсутність необхідної інфраструктури
в інформаційній сфері призводять до формування негативного іміджу України
у світі. 

Більш того, нині в Україні вже склалися умови для покращення співпраці 
українських і світових інформаційних агентств. Серед позитивних факторів 
можна зробити наголос на збільшенні кількості недержавних інформаційних 
агентств і утворенні системи інформаційних агентств України. Також Україна 
зробила важливі кроки на шляху до створення адекватної правової бази для 
забезпечення поточної діяльності інформагентств. Позитивними факторами 
також можна вважати роботу українських агентств в мережі Інтернет і вдалу 
диверсифікацію їхніх інформаційних послуг. 

На жаль, український інформаційний простір нині характеризується і 
низкою негативних факторів, які справляють помітний вплив на діяльність 
агентств в Україні. Серед негативних факторів відзначається слабкість 
національного інформаційного простору і відсутність необхідної інфраструктури
в інформаційній сфері [7].

Тут варто наголосити також на тому аспекті, що сьогодні в умовах 
глобалізації інформаційних потоків і швидкого розповсюдження нових 
інформаційних технологій Україна повинна адекватно реагувати і 
пристосовуватися до подібної трансформації суспільного життя, зміцнювати 
співпрацю з потужними акторами на світовому ринкові збору і поширення 
міжнародних новин, що позитивно вплине на подальшу політику України, 
спрямовану на збереження власної ідентичності і успішного входження країни 
в світовий інформаційний простір. 

Україна потребує значно більшої присутності у світовому медіапросторі. 
Сьогоднішня геополітична ситуація визначає необхідність у створенні 
ефективного механізму об’єктивного інформування світової спільноти про 
актуальні події в Україні. Нинішній стан справ вимагає від держави створення 
ефективної системи поширення інформації за кордон. Для цього у 2015 р.
в нашій країні створено національну систему іномовлення.

Тепер Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» 
разом з державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення 
України» (телеканал UA|TV) складають систему державного іномовлення 



України, яка запрацювала в нашій країні. UA|TV – абсолютно новий проект, 
натомість «Укрінформ» лише піддали ребрендингу (запущено оновлений сайт 
агентства зі зміненим дизайном і новим логотипом).

Згідно з Законом України «Про систему іномовлення України», державне 
іномовлення України спрямоване на інформування про події в Україні, що 
здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин, програм (передач). 
Основними завданнями державного іномовлення України є: об’єктивне, повне, 
своєчасне і неупереджене, всебічне і збалансоване інформування про суспільно 
значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію 
держави, забезпечення платформи для дискусій стосовно офіційної позиції 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з важливих 
питань політики, культури, спорту, освіти, науки та економіки, обміну ідеями 
між різними культурами і народами світу; забезпечення збалансованого і 
прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного, культурного та 
економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у 
формі дебатів; забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу 
процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних 
структур колективної безпеки; популяризація української культури, сприяння 
розвитку мов і культур національних меншин; сприяння задоволенню 
інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у т. 
ч.шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, 
культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних
програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними 
можливостями,  ін. соціальних груп; сприяння консолідації українського та 
іноземного суспільства; сприяння зміцненню міжнародного авторитету України 
та підвищенню інвестиційної привабливості [5]. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у 
зазначеному напрямку. Україна прагне ефективно доносити правдиву 
інформацію просебе та свою позицію закордон, тому потребує залучення усіх 
можливих медіаресурсів, важливим з яких є функціонування інформаційних 
агентств. Створення та ефективне використання української платформи 
іномовлення, невід’ємною складовою якої є інформаційне агентство 
«Укрінформ», є джерелом об’єктивної інформації про події та явища, що 
відбуваються в Україні, справою міжнародного іміджу України як незалежної 
та проєвропейської держави, запорукою у просуванні та захисті національних 
інтересів і демократичних змін у нашій країні. За таких умов функціонування 
української платформи іномовлення як механізму об’єктивного та 
привабливого представлення України у світі створить українським агентствам, 
насамперед «Укрінформу», можливість збільшити свою міжнародну 
впливовість і зменшити залежність від агентств «Великої трійки» щодо 
поширення міжнародних новин, відчутно вплинути на покращення іміджу 
України у світі. Посилення інформаційної присутності українських 
інформагентств допоможе прискорити входження України до світового 
інформаційного простору, сформувати у світової аудиторії об’єктивне уявлення 
про події в Україні.



Для подальших досліджень у цій царині варто обрати такі аспекти 
діяльності інформаційних агентств: порівняльні особливості інформаційного 
забезпечення агентствами державної інформаційної політики та міжнародної 
діяльності в Україні та закордоном, сучасний стан розвитку агенційної 
журналістики України та її перспективи, конкуренція агентств з іншими медіа 
на світових інформаційних ринках; діяльність інформагентств у мережі 
Інтернет та використання сучасних інформаційних технологій. 
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The article deals with the activities of informational agencies in the media 
providing of international state activity according the fact that current major world 
informational agencies play a major, and in some respects and exclusive role in the 
functioning of global information and communication flows. For example, the study 
of the functioning of the Ukrainian National Information Agency «Ukrinform» 
achieved the purpose of the study: to prove the role of system-called news agency in 
an objective and attractive representation of Ukraine in the world, spreading the 
news, building positive international image of Ukraine. Applied research methods 
such as analysis, synthesis, comparison, analogy, classification, monitoring, analysis 
of documents. The main conclusions of derived work is the recognition that the 
operation of news agencies is important, powerful but not involved in the current 
conditions resource for the promotion and protection of national interests and 
democratic changes in our country, positioning of Ukraine on the world information 
map as an independent and pro-European country.
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THE CATEGORY OF OBJECTIONS IN THE CONTEXT OF DIALOGUE 
AND INTERACTION IN COMMUNICATIVE SITUATIONS OF CONFLICT 

WITHIN INTERCULTURAL COMMUNICATION

The category of objection has been analyzed in the article in the context of 
dialogue interaction and communication in a situation of conflict in the English and 
Ukrainian official - business discourse within intercultural communication. 
The difficulties have been analyzed that occur in intercultural communication.
Communicative conditionality as the basis of negative processeshas been analized in 
which embodied communicative semantic category of objections can be characterized 
by significant differences on the interpretation of communicants denotative 
situation.The analysis of conflicts which is realized statement of disagreement with 
other participants with a particular aspect of the episode and access it from 
communicating or attempt to change the structure of the episode.The article is 
devoted to internationalization and globalization in a society that requires 
networking at the international level, within the limits of intercultural 
communication.



Key words:speech act of negation, sociocommunicative quality, a situation of 
conflict, refusal.

Communication, the process of sending and receiving messages to achieve 
understanding, is accomplished through language, verbal and nonverbal. Language 
usage differs from culture to culture. With the accelerating rate of social, economic 
and cultural change in the world, different racial and ethnic groups are interacting 
with each other more and more. For example, people from diverse cultures interact in 
the workplace, in shopping centers, at schools and institutions of higher learning, and 
when travelling. 

The purpose of the article is to determine the category of object is within 
«intercultural communication» and its importance for the future of professional
specialists.T here are more obvious difficulties found in intercultural communication. 
Internationalization and globalization in society need to establish contacts at the 
international level, within intercultural communication.

The term «intercultural communication» in the narrow sense appeared in 
literature in 1970. Scientists in the US were the first who began to develop 
intercultural resorted, where there was a need to study the problem of confrontation 
of different racial and ethnic groups.The researchers managed to prove the 
complexity of the phenomenon of human communication in general, as well as 
significant differences in the standards, values, beliefs, thought patterns and 
behaviors that are inherent representatives of different cultures.

Since the 80s of last century, researchers of United States and Western Europe 
in the field of sociology, cultural studies, psychology, linguistics, philosophy, showed 
increased interest in issues of intercultural communication.

The content of the speech act of negation as a counter to a propositional 
stimulus and rejection of the content of the proposed statement is most clearly 
manifest itself in a situation of dialogic interaction (from the Greek. Diálogos – talk, 
talk) as a form of speech, which is characterized by situational (dependent on the 
immediate conditions of communication) contextual (predetermination previous 
statements) and unplanned character.

Considering the classification of Rolf E., speech act of refusal should be 
attributed to the reactive speech acts of reactive type of primary (general) whose 
content is focused on a negative attitude to the listener previously voiced speaker’s 
proposition.All reactive acts, according to Rolf E. can be cooperative or 
uncooperative, that contain (or not) in relation student’s interest thatis previously 
expressed suggestions. Refusal undoubtedly belongs to the the last, and while 
explaining modification or negative assessment of the speaker for her apology made 
to achieve a cooperative understanding, still reject intention, which is based on the 
implementation of refusal, provides uncooperative basis of the speech act.

An interesting achievement in an attempt to determine the status of theoretical 
rejection of the principle of dialogue is broadcast by E. Vayhanh in which linguist 
beyond the isolation speech act, defining sequence consisting of INITIAL and 
reactive speech acts, the minimum unit of analysis.Unlike the classical theory of 
speech acts, the author interprets the act as reactive pre - illocutionary in this sense 



that conventionally follows the initial illocutionary act.Initial and reactive pre-
illocutionary illocutionary acts together form a bi-directional communicative function 
determined by the parties understanding and function INITIAL illocutionary act is 
defined primarily as a «request» and the jet pre - illocutionary  «fulfill the request».

Thus, the total underlying thrust of the speaker in the implementation of refusal 
in favor opposition.General negative settings have illocutionary force and get their 
socio – communicative quality when integrated into certain illocutionary 
potential.Communicative conditionality as the basis of negative processes in which 
embodied communicative semantic category objections can be characterized by 
significant differences on the interpretation of communicants denotative situation.As 
a result, there oppositional attitude «affirmation-negation» sold installing conflict 
disagreement. Cognitive conflict setting serves as a polarity to form approval, which 
together represent «category decision» [3], which characterizes communicative
episode in terms of pragmatic coherence.In general disagreement can be seen as part 
of the logical and grammatical categories of negation that is using negative language 
units updates connections between concepts.Thus, the act of refusal in itself is 
responding speaker that is not just as a mechanical reaction, and operates through a 
complex process in mind, resulting in the current conflict installing the speaker as 
«relatively stable position aimed specifically human behavior».

Motivation of conflict has being integrated into the communicative situation 
that potentially modifies the speaker setup and getting a  relevant to the situation of 
communication  intentions, aimed at installing communication partner and recipient 
reactions arising from them.Installing the conflict realized statement of disagreement 
with other participants with a particular aspect of the episode and access it from 
communicating or attempt to change the structure of the episode.Verbal disagreement 
of negative speech is being embodied in the actions, which include denial that 
specifically expresses negatively-backlash speaker.

Therefore, an important component of business communication is the problem 
of the conflict. (Term) token «conflict» (from the Latin. Conflictus – collision) 
generally is used to describe the clash of opposing tendencies in the psyche of the 
individual or in the relationship of two or more people and different groups, social 
groups, due to differences of opinion, positions and interests.The successful solution 
any conflict situation requires knowledge of intercultural communication, nature, 
essence, ways to overcome the crisis, to be able to practice effective ways to conduct 
appropriate technology of operations. The conflicts, as a host of problems that need 
urgent solution, in fact, are the foundation by which conflict resolution. is the 
development and improvement of relations.

As already by its very nature conflict involves the clash of different (usually –
right opposite) points of view, worldview, different ideas, values preferences and 
aesthetic tastes like, quite naturally appears actualization in the conflict speech 
(including a dialogue) communication semantics agreement, disagreement, decision-
denial, acceptance, denial, which often takes the form of non-admittance one 
participant offers the other side of communication.Thus the conflict manifests in the 
form of sharp contradictions between the communicants for which direct peculiar, 
often aggressively refute the truth of proposals by the other side.



Because the objection is referred to the speech acts, realization of which gives 
rise to situations of conflict or hostility.The most directly, clearly and emotionally the 
objection appears at personality-oriented, everyday communication (classification by 
B. I.Karasyka).Thus, direct categorical the objection likeNo!; Not at all !; In no case 
!; No way!; Never!; Strictly no !; Never in the world! etc., are commonly used in 
everyday communication, demonstrating superiority role of the speaker of the person, 
that - subject to certain psychological or others. Factors can cause conflict speech act. 
However, in the communication business with its characteristic strict regulation and 
standardization of broadcasting facilities, direct, open, the more dominant, aggressive
expression of denial is unusual because of the requirement of tolerance, respect for 
which is «essential and unique value of this dimension of human communication» 
[2, c. 328]. 

However, tolerance is psycholinguistic category, which provides tolerance to
the other party in order not to cause him moral of psychological harm, not to hurt
him, not humiliate.Psychologists explain tolerance as «the ability to relevantly enter 
the phenomenological field of another person» [5, с. 209]. Tolerance is incompatible 
with categorical requirements (refusal, prohibition, denial, etc.).

Thus, the ethics of tolerance – is primarily a language ethics. As such, 
linguistic tolerance is a kind of «communicative code» which F. Batsevych defined as 
a system of principles, rules and conventions of communication that govern the 
behavior of communication [1, с. 126].

In particular, the use of indirect, hidden (implicit) denial of means of 
expression. Indirect denial does not cause a sharp reaction, rejection or 
resistance.With implicit negation sender adheres to the principle of politeness, which 
is within the implicit denial defined as the absence of imperative or categorical 
statements as a tolerant form of communication [4].

Saying no is difficult for non-native speakers of a language. How one says’no’
is more important in many societies than the answer itself. Therefore, sending and 
receiving a message of’no’ is a task that needs special skill. The speaker must know 
when to use the appropriate form and its function depending on his and his 
interlocutor’s cultural-linguistic values. Requests for favors involve doing activities 
that require some time or effort on the part of the addressee. Reasons, excuses or 
explanations can be considered as some kinds of attempts to persuade the interlocutor 
to change his/her mind.

Refusals Categorization. Refusals are divided into two main groups, which is 
based on Beebe et al.’s (1990) classification and is as follows: 

direct refusals and indirect refusals. The direct refusals have very limited 
subdivisions in comparison to indirect ones. 

The direct refusals include non-per formatives like «no» and per formative 
verbs such as «I can’t». The indirect refusals involve various types:

1. Statement of regret like «I’m sorry»;
2. Wish like «I wish I could help you»;
3. Excuse, reason, explanation like «I have an exam»;
4. Statement of alternative;
5. Set condition for future or past acceptance like «If I had enough money»;



6. Promise of future acceptance like «I’ll do it next time»;
7. Statement of principle «I never drink right after dinner»;
8. Statement of philosophy like «One can’t be too careful»;
9. Attempt to dissuade interlocutor:
9-1. Threat or statement of negative consequences to the requester like 

«If I knew you would judge me like this I never did that»;
9-2. Criticize the requester «It’s a silly suggestion»;
9-3. Guilt trip (waiter to customers who want to sit for a while: «I can’t make a 

living off people who just order tea»;
10. Acceptance functioning as a refusal:
10-1. Unspecific or indefinite reply «I don’t know when I can give them to 

you»;
10-2. Lack of enthusiasm «I’m not interested in diets»;
11. Avoidance:
11-1. Non-verbal (silence, hesitation, doing nothing and physical departure)
11-2. Verbal (topic switch, joke, repetition of past request, postponement and 

hedge);
An example for postponement can be «I’ll think about its»;
There are also some adjuncts to the refusals as follows:
12. Statement of positive opinion like «That’s a good idea»;
13. Statement of empathy «I know you are in a bad situation»;
14. Pause fillers like «well» and «uhm»
15. gratitude/appreciation like «Thank you».
Social distance is one of the parameters that affect politeness behaviors. The 

notion of social distance refers to the attention which should be paid to the roles 
which are played by people respecting one another in a specific situation as well as 
how well they know each other, which means the level of intimacy between 
interlocutors. Some scholars claim that politeness increases with social distance. On 
the other hand, their ideas are opposed by some others who believe that there is very 
little consistency regarding speech behavior among strangers and intimates because 
of the relative pre-existing familiarity of their relationship, whereas the negotiation of 
relationships is more probable to happen among friends. The role of social status in 
communication includes the ability to identify each other’s social position. 
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КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕНЯ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ 
ВЗАЄМОДІЇ І СПІЛКУВАННЯ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

 В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Категорія запереченя була проаналізована в статті в контексті діалогу 
взаємодії і спілкування в конфліктній ситуації англійською та українською 
мовах офіційно-ділового дискурсу в міжкультурної комунікації. Труднощі були 
проаналізовані, які відбуваються в міжкультурної комунікації. Була 
проаналізована комунікативна зумовленість в якості основи негативних 
процесів, в яких втілена комунікативна семантичні категорія заперечення та 
може характеризуватися значними відмінностями в тлумаченні причасників 
денотативная ситуації.

Аналіз конфлікту, який реалізується через заяву про незгоду з іншими 
учасниками з особливим аспектом епізоду і доступ до нього від спілкування або 
намагатися змінити структуру епізоду. Стаття присвячена 
інтернаціоналізації і глобалізації в суспільстві, яке вимагає мереж на 
міжнародному рівні, в рамках міжкультурної комунікації.

Ключові слова: мовний акт заперечення, соціально-комунікативна 
якість, конфліктна ситуація, відмова.
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DEVELOPING CROSS-CULTURAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS 
OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION TEACHING

The article studies the problem of forming cross-cultural intelligence of 
students of non-language educational institutions. Background research is 
predetermined firstly by the process of rapprochement of peoples and cultures, 
multiculturalism, leading to the gradual emergence of a new integrated world 
culture. Second, is a transition to culture-educational content paradigm. The purpose 
of the study is to analyze the process of learning foreign language communication in 
a plane cross-cultural intelligence. The essence of the concept of «cross-cultural 



intelligence» through content analysis of the phenomenon. Deals with the 
relationship of cultural and emotional intelligence. The key factors necessary to 
achieve a sufficient level of formation of cultural intelligence, namely cognitive, 
behavioral and motivational. Singled teaching process conditions of forming cross-
cultural intelligence in teaching professional foreign language communication. For 
the purpose of the study also used the method of qualitative data analysis and 
organize.

Key words: culture, cultural intelligence, emotional intelligence, social and 
cultural competence, learning foreign language communication

The characteristic feature of the modern world is the expansion of the values 
that promote integration of national cultures, tolerance and the equality of different 
cultural systems. It is quite evident that these processes lead to the necessity of 
developing cross-cultural intelligence in the course of preparing future specialists of 
all spheres of human activities.

The problem of shifting the contents of education to the cultural paradigm has 
been in the focus of research of domestic and foreign scientists (M. Byram, 
C. Kramsch, R. Kravets, H.Seelye, P. Sysoyev, V.Topalovaetc.). Most of the studies 
have been devoted to developing socio-cultural competence in the process of teaching
and learning.

The aim of our research is to analyze the process of foreign language teaching 
in the plane of cross-cultural intelligence.

The term «cultural intelligence» is relatively new. Being introduced in 2003 by 
professors C. Earley and D. Livermore, it is considered to derive from emotional 
intelligence which is understood as a group of mental skills participating in 
comprehending your own emotions and the emotions of the interlocutor [1]. We 
define «cross-cultural intelligence» as a group of skills which influences the person’s 
ability to interact effectively in the culturally diversified environment. It helps to 
adapt to various situations of the modern cultural, communicative and technological 
environment.

Emotional and cultural intelligence are interrelated. It is explained by the fact 
that people with highly developed emotional sphere can live at the expense of other 
people’s emotions. On the contrary, people with the high level of cultural intelligence 
are aware of the existing differences in values, views, convictions, communicative 
patterns of behavior and are ready to use this knowledge in their communication.

It is interesting to note that Cultural Intelligence research was conducted in 
Ukraine in 2012–2013s. Within the framework of partnership between the USA and 
Ukraine, in 2012 a joint Research Project «Cross Cultural Competences and Cultural 
Intelligence: Case Study in Ukraine» was launched by the Dr R. Boyd Johnson and 
the Institute of Sociology at National Academy of Sciences of Ukraine. Socio-
demographic settings, foreign language communication skills and international 
experience proved to be among the important factors of cultural intelligence [3]. 

Multiculturalism is known to be the sign of the modern society. Moreover 
cultural diversity is one of the main challenges today. It can lead to the difficulties 
caused by cognitive, behavioral and motivational factors [2].



Foreign language communication teaching and learning can serve as one of the 
main means for developing cross-cultural intelligence. This process covers all the 
three factors mentioned above. Cognitive factor lies in gaining background 
knowledge about customs and traditions of different countries, rules of etiquette, 
cultural heritage, etc. Behavioral factor focuses on communicative patterns of 
behavior, aspects of verbal and non-verbal communication, mentality and 
stereotypes. Its sense is in diving into the world of a foreign culture. Motivational is 
the last but not the least factor as it is of vital importance for adapting to the new 
culture. Only a highly motivated person can be able to overcome all the barriers and 
misunderstandings that appear in the dialogue of cultures.

We have outlined the key didactic conditions necessary for developing cross-
cultural intelligence in the process of foreign language communication teaching. 
They are: application of the general principles and patterns, integration of cultural 
intelligence into the curriculum, consideration of the students’ peculiarities, and 
influence of the outer factors.

The integration of cultural intelligence into the curriculum should comply with 
the existing legislation but at the same time contain topics related to culturology, 
lingual studies.

Thus, cultural intelligence is a gained form of intelligence. It means that it can 
be developed in the process of teaching and learning. It is also an important condition 
on the way of preparing students for their future career. It defines their readiness for 
communication in the global world and should be developed alongside with the 
mental abilities.
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ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ НАВИЧКАМ ІНОЗЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Дослідження присвячене проблемі формування крос-культурного 
інтелекту у студентів вищих немовних закладів освіти. Актуальність теми 
дослідження зумовлена, по-перше, процесами зближення народів і культур, 
мультикультуралізму,що призводить до поступовоїпояви нової інтегрованої 
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світової культури. По-друге, це перехід змісту освіти до культуротворчої 
парадигми. Мета дослідження полягає у аналізі процесу навчання іншомовного 
спілкування у площині крос-культурного інтелекту. Розкрито сутність 
поняття «крос-культурний інтелект» за допомогою контент-аналізу 
досліджуваного явища. Висвітлено взаємозв’язок культурного та емоційного 
інтелекту. Визначено ключові фактори необхідні для досягнення достатнього 
рівня сформованості культурного інтелекту, а саме: когнітивний, 
поведінковий та мотиваційний. Виокремлено дидактичні умови процесу 
формування крос-культурного інтелекту у процесі навчання професійного 
іншомовного спілкування. Для досягнення мети дослідження також 
використано метод якісного аналізу даних та їх систематизація.

Ключові слова: культура, культурний інтелект, емоційний інтелект, 
соціокультурна компетенція, навчання іншомовного спілкування.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ 
ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена проблемі професійної комунікації, а зокрема, 
проблемі лінгвістиці у міжнародній діяльності;вивчення мовної комунікації
значною мірою ґрунтується на загальній теорії комунікації. Міжнародна 
інформація – це важлива частина міжнародних відносин. Об’єктом її впливу є 
мільйони людей. Теорія комунікації – галузь наукових досліджень, яка вивчає 
універсальні механізми та закономірності інформаційного обміну. Мова –
найсуттєвіша і визначальна частина людської особистості, чинник її 
поведінки, мислення, усвідомлення рівня існування у світі та виокремлення у 
світі цивілізованих народів. Саме мова постає вирішальним та основним 
чинником ідентифікації себе до їй подібних. Мова за своєю сутністю –
це об’єднана духовна енергія народу, вона є відбиттям духу людського і 
засобом для творчого перетворення матеріального світу у світ духовний
(за В. фон Гумбольдтом).Останніми роками в сучасній освіті широко і 
серйозно заговорили про культуру спілкування, яка передбачає наступне: 
загальну культуру мови; володіння термінологією галузі знань, що 
викладається; організувати професійний діалог і управляти ним.

Використовуючи емпіричний метод розглянуто питання культури
спілкування; методом узагальненняробимо висновок, що професійна 
комунікація – це не що інше як організація професійного діалогу.

Ключові слова: професійна комунікація, лінгвістика тексту, наукове 
мовлення, професійний діалог, культура мислення.



Процес обміну інформацією є комунікація. Перша потреба в комунікації 
на рівні організації пов’язана з наданням необхідної інформації з відповідного 
питання, щоб дозволяти кожному виконувати свою роботу ефективно і сприяти 
досягненню мети.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичних наук спостерігається 
підвищена увага до людського фактору комунікації, функціонування мовних 
одиниць у процесі спілкування, комунікативно-прагматичного підходу.Так, 
згідно з визначенням В. Н. Комісарова, прагматичний аспект тексту є здатністю 
тексту створювати певний комунікативний ефект. [8, с. 209].

Міжнародна інформація – це важлива частина міжнародних відносин. 
Об’єктомїї впливу є мільйони людей. 

Умовою успішної комунікації є бажання її учасників спілкуватися 
(налаштованість на співпрацю); за відсутності такого бажання виникає 
конфліктна комунікативна поведінка. На думку американського логіка 
Г. Грайса, успішна комунікація можлива за умови дотримання: 
інформативності (висловлення повинно бути змістовним), істинності (говорити 
тільки правду), релевантності (говорити тільки те, що стосується справи), 
ясності, чіткості (говорити коротко і зрозуміло).

Однією з найпомітніших ознак сучасної проблемної ситуації 
(класифікаційної одиниці наукового знання) в лінгвістиці можна вважати 
бурхливий розвиток функціонально-комунікативних досліджень. Вивчення 
мовної комунікації значною мірою ґрунтується на загальній теорії комунікації. 
Теорія комунікації – галузь наукових досліджень, яка вивчає універсальні 
механізми та закономірності інформаційного обміну.

Освіта, що є частиною і віддзеркаленням культури, не може відбутися без 
опори на культуру особи педагога. Високий рівень можна досягнути в 
результаті професійної підготовки і самоосвіти з врахуванням специфіки
діяльності, професійної комунікації. А специфіка ця полягає в тому, що 
результат її завжди є наслідок спільної діяльності педагога і вихованця. 
Найважливішим чинником цієї діяльності є мовне спілкування, керувати яким 
повинен педагог. Останніми роками в сучасній освіті широко і серйозно 
заговорили про культуру спілкування, яка передбачає наступне: загальну 
культуру мови; володіння термінологією галузі знань, що викладається; 
організувати професійний діалог і управляти ним.

Неможливо переоцінити важливість комунікації в діяльності організації 
педагогічного процесу. Якщо люди не зможуть обмінюватись інформацією, то 
зрозуміло, що вони і не зможуть працювати разом, формувати цілі й досягати 
їх. Комунікації – це складний процес, що складається із взаємозалежних крр.. 
Кожен із цих кроківдуже потрібний і важливий для того, щоб зробити наші 
думки зрозумілими іншій особі. Кожен крок – це пункт, в якому, якщо ми 
будемо недбалими і не будемо думати про те, що робимо, – зміст може бути 
загублений.

Мова – найсуттєвіша і визначальна частина людської особистості, чинник 
її поведінки, мислення, усвідомлення рівня існування у світі та виокремлення у 
світі цивілізованих народів. Саме мова постає вирішальним та основним 



чинником ідентифікації себе до їй подібних. Мова за своєю сутністю це 
об’єднана духовна енергія народу, вона є відбиттям духу людського і засобом 
для творчого перетворення матеріального світу у світ духовний 
(за В. фон Гумбольдтом).

Визначення функцій мови (інформаційна, комунікативна, мисленнєва, 
естетична, репрезентативна, виховна, координаційна тощо) не дозволяє 
говорити про мову як про щось супровідне в життєвій енергії народу, оскільки 
її значущість постає вершинною в естафеті духовної спадщини, об’єднанні 
людей у культурному та цивілізаційному плані, індивід живе у мові і реалізує 
себе через мову. Все це уможливлює діаметрально два підходи до з’ясування 
значущості мови у суспільному перебігові та житті окремого її носія. 
Прихильники першого підходу зводять рольову функцію мови лише до засобу 
спілкування, наголошуючи при цьому на її статусі як найважливішого засобу 
спілкування. Тому в цьому разі мова розглядається у протиставленні чи у 
зіставленні з іншими засобами спілкування, здебільшого несловесного типу. 
Послідовники другого погляду на значення мови у розвитку людського 
суспільства, самої цивілізації наголошують на тому, що мова завжди втілює у 
собі своєрідність народу (за В. фон Гумбольдтом).

Мова у своєму загальному вияві статично, відносно стабільна, довговічна, 
довготривала, належить суспільству, охоплює досвід нації, відображає її 
картину світу, сама мова у своїй цілісності може бути окреслена як певний 
простір, в якому виявляється дух народу, його багатство. Мова у своїх виявах 
не залежить від конкретних обставин, а мовлення конкретне, активне, 
динамічне, є виявом творчої ініціативності індивіда. На мовлення суттєво 
впливає спілкування, ті обставини, в яких реалізує себе адресат й адресант. 
Мовлення має свої основні варіанти фіксації – усно-звуковий або писемний, у 
кожному разі суттєву роль відіграє час його реалізації, просторові компоненти, 
актуалізація певних величин. Усе це робить мовлення індивідуальним.

Уміння будувати монологічне наукове мовлення, безумовно,пов’язано з 
опануванням мовної системи побудови наукового тексту. Основним шляхом 
формування цих умінь слід назвати спостереження і аналіз зразків наукової 
мови, які можуть служити основою побудови і вдосконалення самостійних 
висловів в науковому стилі. При розгляді питань професійної педагогічної 
майстерності обговорюють, як правило, не індивідуальну культуру особи, а 
професійну комунікативну культуру. Її можна розглядати через сукупність 
культуротворчих компонентів.

Перший з них – емоційна культура, культура відчуттів, яка є адекватним 
реагуванням на дію навколишнього світу, дійсності. Другий компонент –
культура мислення, пов’язана із законами побудови мови, з вживанням засобів і 
форм вираження, з відбором інформації для висловів. Третій компонент –
культура мови, що є об’єктом вивчення мовознавства в школі, у вузі.

Останнім часом все частіше говорять про культуру мовного спілкування, 
що передбачає володіння не лише вербальними, але і невербальними засобами 
обміну інформацією. Але професійна культура мовного спілкування педагога 
неповноцінна без особливого професійного комунікативного уміння – уміння 



слухати. На думку Н. М. Щетініна, «...професійнахвороба багатьох – невміння, 
навіть нездатність слухати іншого. Це абсолютизація себе – одна з причин 
відокремлення». А відокремлення – це вже відсутність бажаного результату, 
тому уміння слухати є найважливішим завданням, розуміти і вирішувати яке 
повинен кожен.

Окрім цього, необхідно враховувати, що людина пам’ятає і сприймає 
іншу людину частіше по тому, як вона на неї впливала. 

Педагог здатний вислухати учня і не залишитися байдужим до його 
проблем, роблячи свої заняття засобом їх вирішення. Він повинен уміти 
виходити з нестандартних ситуацій спілкування, знати, які слова чекають від 
нього, щоб вступити в творчу взаємодію на основі зацікавленості, що 
виявилася. Проте підібрати ці слова викладачеві на сьогоднішній день буває все 
складніше, оскільки нові поколінняговорять на мові, породженій складними 
часом, соціальними перетвореннями. Ця мова відрізняється від мови 
недавнього часу в усіх відношеннях, і сучасний педагог не може не враховувати 
цього в процесі вчення і спілкування. Пояснюючи навчальний матеріал, 
читаючи і обговорюючи, він повинен пам’ятати, що багато слів зараз мають 
нові, часто жаргонні значення, які ближчі і зрозуміліші учням і викликають 
інші асоціації і відчуття. Усе частіше викладача ставлять у безвихідне 
становище, викликають подив питання про значення слів, здавалося б, простих 
і зрозумілих ще зовсім недавно. Тому мова вчителя, розумна і правильна, 
далеко не завжди засвоюється і осідає в розумах і серцях учнів, не завжди до 
них доходить. Виникає тривожне явище: мовний бар’єр. Але бар’єри завжди 
роз’єднують. Що ж робити вчителеві в цих умовах? По-перше, розуміти, що 
цей бар’єр складається з декількох мовних шарів: іншомовної, жаргонної 
лексики; по-друге, виробити тактику у відношенні до цих слів і виразів, в 
роботі з ними. Образливі зауваження при цьому виключені, проте слід дати 
зрозуміти учням, що вживання цих слів або є недоречним, або принижує самого 
мовця, руйнує стосунки. Сам учитель має бути еталоном поведінки, і перш за 
все − мовної.

Пам’ять зберігає вчителя, вузівського викладача частіше не по тому, що 
він говорив, читав, розповідав, а як він це робив. Тому надія зберегтися в 
пам’яті учнів є у того вчителя, який не лише має що сказати, але і знає, як це 
говорити в кожній конкретній ситуації. Здатність розуміти ситуацію, оцінювати 
її, орієнтуватися в ній, управляти нею – це найважливіший компонент 
професійної комунікації. Реалізуються ці здібності через тон мови, 
виправданість використання оцінних думок, здатність спілкуватися з учнями, 
відповідати їм, через характер міміки, жестів, рухів, що супроводжують мову.

Усе це і створює індивідуальний стиль спілкування. Таким чином, 
справжній професіонал − це завжди комунікативний лідер, який здатний 
прикувати увагу монологом, організувати діалог і вести його відповідно до 
норм мовного етикету.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATION IN THE SPHERE 
OF LINGUISTIC SUPPORT OF INTERNATIONAL ACTIVITY

The article deals with the problem of professional communication, and in 
particular the issue of linguistics in international activities; study of verbal 
communication is largely based on the general theory of communication. 
International information  is an important part of international relations. The object 
of its impact is millions of people. Communication theory is a branch of research that 
examines the universal mechanisms and patterns of information exchange. Language 
is  the most significant and defining part of the human being, a factor of its behavior, 
thought, awareness of the existence of the world and singling out of the world's 
civilized nations. Just the  language appears like the decisive and fundamental factor 
of authentication. Language according to its essence is spiritual energy of nation, it 
is a reflection of the human spirit and creative way to transform the material world to 
the spiritual world (by W. von Humboldt). In recent years, modern education widely 
and seriously talk about the culture of communication, which includes the following: 



general languageculture; possession of terminology; organizationof professional 
dialogue and managing of  it.

Using empirical method it is considered the issue of  cultural communication; 
by summarizing method we conclude that professional communication  is nothing but 
a professional organization of the dialogue.

Key words: professional communication, text linguistics, scientific speech, 
professional dialogue, culture of thinking.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ 
У БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Мета роботи. Визначити роль міжнародних проектів для розвитку 
бібліотечно-інформаційної сфери України. Методологічною основою
дослідження є загальнотеоретичні методи дослідження (аналіз і синтез), що 
дозволили дослідити роль міжнародних проектів у бібліотечно-інформаційній 
сфері України. Проаналізовано роль та значення участі провідних українських 
бібліотек у міжнародних проектах. Досліджено проектну діяльність 
Української бібліотечної асоціації. Визначено важливість УБА в реалізації 
міжнародних проектів у бібліотечно-інформаційній сфері. Здійснено аналіз 
найбільших міжнародних проектів та ініціатив, що діють на території 
України.Охарактеризовано проекти з найбільш високим рівнем ресурсного 
забезпечення та сучасними методами управління. Висновки. З’ясовано, що на 
розвиток бібліотек суттєво впливають міжнародні проекти; їх реалізація 
сприяє оновленню матеріально-технічної бази, дозволяє бібліотекам увійти у 
глобальний інформаційний простір; створює сприятливі умови для подальшого 
розвитку бібліотечно-інформаційної сфери. Досліджено міжнародні проекти, 
які сьогодні реалізуються у бібліотеках та зроблено висновки, що вони різні як 
за масштабами, за змістом, так і за спрямуванням.

Ключові слова: міжнародні проекти, бібліотечно-інформаційна сфера, 
міжнародна співпраця, партнерство, світові інформаційні ресурси, Українська 
бібліотечна асоціація. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку Української 
держави все більшого значення набуває необхідність інтеграції у світове 
співтовариство та отримання міжнародного досвіду, зокрема, у бібліотечно-
інформаційній сфері, оскільки останнє є важливим показником гуманітарного 
розвитку нашої країни. Бібліотекам відведена суттєва роль у сучасній 
міжнародній інформаційній взаємодії, спрямованій на сприяння міжнародному 
співробітництву в комунікаційній сфері, заохочення до міжнародного обміну 
інформацією незалежно від кордонів і рівноправну участь у міжнародних 



інформаційних потоках, об’єднання інтелектуальних ресурсів різних країн для 
прогресивного розвитку цивілізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи наукові публікації 
серед вітчизняних науковців, які у тому чи іншому аспекті висвітлюють роль 
міжнародних бібліотечних проектів, варто відзначити праці В. Пашкової, 
І. Шевченко, Т. Ярошенко, О. Воскобойнікової-Гузєвої [2].

Виклад основного матеріалу. Проектна діяльність в інформаційно-
бібліотечній сфері характеризується як засіб реорганізації та модернізації 
бібліотечної роботи, передумова інноваційного розвитку бібліотеки, пошук 
можливостей взаємодії з партнерами, владними структурами, громадськістю
[1, c. 17].

Проектна діяльність Української бібліотечної асоціації є суттєвою для 
розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України. Вона розвиває партнерство 
та співпрацю зі спорідненими громадськими організаціями та реалізовує 
спільні проекти, що сприяють розвитку міжкультурної комунікації. Зокрема, 
вона виступає партнером у реалізації одного з наймасштабніших міжнародних 
бібліотечних проектів в Україні − програми «Бібліоміст». Метою програми є 
сприяння міжнародному взаєморозумінню, вільного та безперешкодного 
представлення через Інтернет у багатомовному форматі найкращих зразків 
культурної спадщини різних країн світу, підтримка сучасної мережі публічних 
бібліотек в Україні шляхом створення системи публічного доступу до Інтернету
[4].

Реалізація такого проекту дозволить бібліотекам бути в режимі онлайн, а 
відвідувачам можливість доступу до всесвітньої глобальної мережі Інтернет, 
що дає змогу розширити пошуки потрібної інформації. 

За підтримки Представництва ЄС в Україні у січні 2014 р. розпочато 
проект «Кампанія за права людини в Україні з використанням інструментів 
Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 
UA». Цей проект сприяв створенню спільного конкурсу програми «Бібліоміст» 
та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 
UA «Кіноклуб Docudays UA в бібліотеці» 4. Сутність цього проекту полягає у 
тому, щоб через бібліотеки покращувати знання про права людини, 
проінформувати громадян України у галузі прав людини.

Завданням кіноклубу є організація та проведення некомерційних показів 
документальних кінофільмів, а також проведення супровідних освітніх та 
правопросвітницьких заходів: дискусій, зустрічей, лекцій тощо з метою 
правового виховання, формування у членів кіноклубу розуміння людської 
гідності як найвищої цінності. Проект дозволяє підвищувати свою
інформаційну грамотність у галузі права.

Програма «Глобальні бібліотеки» − допомагає підвищувати та 
утверджувати провідну роль бібліотек України у громадянському суспільстві, 
адже обладнавши сільські та районні бібліотеки сучасною комп’ютерною 
технікою та опанувавши новітні технології, можна надати оперативний доступ 
до світових інформаційних ресурсів багатьом користувачам. Важливим 
аспектом для подальшого розвитку є те, що даний проект сприяє розвитку 



ресурсної бази бібліотечної асоціації для ефективнішого представлення 
інтересів бібліотек та бібліотекарів, а також він допоможе заручитися 
державною підтримкою для визнання ключової ролі бібліотек в суспільстві.

У січні 2009 р. розпочато новий проект «UkrELib: Електронна 
бібліотека: Центри знань в університетах України». Важливим завданням 
цього проекту є: забезпечення обміну інформацією між Україною та світовою 
академічною громадою; розвиток співпраці між університетами, науковцями та 
іншими інституціями, які представляють економічні, культурні та ін. сфери 
суспільної діяльності; зняття інформаційної завіси для українських учених та 
професіоналів; інтеграцію України до світу та підвищенню 
конкурентоздатності [5, c. 3]. 

Важливим для розвитку бібліотек України є проект Відділу преси, освіти 
та культури Посольства США в Україні «Інтернет для читачів публічних 
бібліотек (LEAР)». Бібліотеки отримали фінансування на придбання техніки, 
програмного забезпечення, оплату послуг провайдера, навчання користувачів. 
Функціонування цих центрів сприяло збільшенню підтримки бібліотек з боку 
владних структур і бізнесових кіл, привернуло увагу до книгозбірень засобів 
масової інформації. Активізувалася співпраця з громадськими організаціями, 
закладами освіти та науковими установами [3,c. 7].

Ключовим елементом Єдиного інформаційного простору ЄС визначено 
Європейську цифрову бібліотеку (ЄЦБ). Мета створення ЄЦБ полягає в тому, 
щоб інформаційні технології надали можливість кожному долучитися до 
європейської колективної пам’яті. Становлення електронних бібліотек, 
оцифровування культурної спадщини та накопичення цифрового контенту є як 
однією з основних тенденцій у сучасній культурі, так і об’єктивною умовою 
розвитку глобальної інформаційної цивілізації.Створення та поширення 
цифрового контенту в бібліотеках України єнеобхідною умовою розвитку 
глобальної інформаційної цивілізації.

Висновки. Представлені міжнародні проекти суттєво впливають на 
сучасний розвиток бібліотечно-інформаційної сфери України. Реалізація цих 
проектів засвідчить приналежність України до Європейської цивілізації та 
європейської колективної пам’яті; розширить доступ до українських бібліотек, 
музеїв та архівів широкого кола науковців та громадськості внаслідок 
оцифровування їх фондів та можливості онлайнового використання. Завдяки 
участі у міжнародних проектах українські бібліотеки оновлюються та 
модернізуються, створюються та поповнюються електронні бази даних, 
бібліотечні кадри навчаються сучасним тенденціям роботи. І з оновленням 
кадрового ресурсу бібліотеки України відкриваються Інтернет-центри, 
створюються суспільні та науково-освітні інформаційні ресурси, які 
представляються у Всесвітній мережі, проходять навчання користувачів 
інформаційної та комп’ютерної грамотності. Бібліотеки, які брали участь у 
проектах, сприяють зменшенню інформаційної та електронної «прірви», 
підвищенню інформаційної грамотності громадян, стають важливим чинником 
розвитку громадянського суспільства України.
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IMPLEMENTING INTERNATIONAL PROJECTS 
IN THE LIBRARY-INFORMATION SECTOR OF UKRAINE

The purpose of the work is to determine the role of international projects 
for the development of library-information sphere of Ukraine. General theoretical 
methods (analysis and synthesis), allowed to investigate the role of international 
projects in the library and information sector in Ukraine is the methodological basis 
of the study.

The role and importance of the participation of leading Ukrainian libraries 
in international projects is analysed. Project activity of Ukrainian Library 
Association is investigated. The importance of UCA in the implementation of projects 
in the library and information sector is defined. The analysis of major international 
projects and initiatives that operate in Ukraine is done. Projects with the highest level 
of resource support and modern management methods are characterised.

It was found that the development of libraries is affected by international 
projects; their implementation promotes the renewal of material and technical base 
thus allowing libraries to enter the global information space; creates favourable 
conditions for further development of library and information sector. International 
projects being implemented in libraries are studied and conclusions are made, that 
they are different in scope, in content and in direction.

Key words: international projects, library-information sphere, international 
cooperation, partnership, global information resources, Ukrainian Library 
Association.
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МЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто актуальні питання щодо врахування ментального 
аспекту лінгвістичної підготовки студентів-міжнародників до іншомовної 
міжкультурної комунікації при здійсненні професійної діяльності. Досліджено 
та проаналізовано методологічні принципи, які показують можливі та 
найбільш перспективні підходи до вирішення проблеми комплексного вивчення 
іноземної мови у нерозривному зв’язку з культурою й ментальністю,
сукупністю стереотипів вербальної та невербальної поведінки її носіїв.
Розглянуто зміст і обсяг лінгвокультурного поняття «ментальність» з точки 
зору сучасної лінгвістики, підкреслено доцільність подальшого вдосконалення 
відповідного понятійного інструментарію, виробки єдиних об’єктивних 
підходів до трактовки змісту поняття ментальність. Окреслені найбільш 
перспективні шляхів формування у студентів факультетів міжнародних 
відносин вищих навчальних закладів усталених ефективних практичних навичок 
плідної лінгвосоціокультурної компетентності та іншомовної фахової 
комунікації, перспективи подальших наукових досліджень за даною темою. 

Ключові слова: лінгвістична підготовка, ментальність, міжкультурна 
комунікація, міжнародні відносини.

Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. Найважливішою 
зовнішньополітичною метою України на сучасному етапі є її входження 
повноправним членом до найвпливовіших міжурядових загальнополітичних 
міжнародних організацій. Курс на інтеграцію в європейські та євроатлантичні 
структури – Раду Європи, Європейський Союз, НАТО й інші наддержавні 
організації, чітко визначився з перших кроківзовнішньої політики суверенної 
держави і закріплений у чинному Законі України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» [4, с. 17]. Із метою його безумовного виконання на 
сучасному етапі так звану «дорожню карту» та першочергові пріоритети 
становлення та розвитку України як члена Європейської Ради було затверджено 
Указом Президента України №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна - 2020»від 12 січня 2015 р. [7, с. 14]. Їх практична реалізація у 
складних реаліях сучасності потребує, крім іншого, й висококваліфікованих 
фахівців якісно нової формації у галузі міжнародних відносин, що висуває 
підвищені вимоги до їх професійної лінгвістичної підготовки у ВНЗ, у т. ч. до 
належної для представників дипломатичного корпусу України результативної й 
плідної іншомовної комунікативної компетенції. Які повинні мати високий 
рівень володіння іноземної мови за міжнародними стандартамидо 



професіоналів, які працюють у галузі міжнародних відносин, відповідає 
вимогам Загальноєвропейських рекомендації з мовної освіти (Common
European Framework of Reference for Languages), та максимально наближений до 
рівня природних носіїв мови для ефективної участі в міжкультурної комунікації 
міжнародного рівня, у т. ч. переговорів у форматі «тет-а-тет» без традиційної 
участи офіційних перекладачів.

Історіографія питання та аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких розглянути підходи до розв’язання даної проблеми, показують її 
актуальність та прагнення дослідників запропонувати найбільш ефективні 
шляхи вирішення проблемних аспектів, у т. ч. й ментального, лінгвістичної 
підготовки майбутніх фахівцівдо міжкультурної комунікаціїу галузі 
міжнародних відносин.Значний творчий внесок у їх розробку внесли вітчизняні 
і зарубіжні дослідники І. Алексєєва, О. Білецька, С. Бєлокуров, М. Бородуліна, 
О. Вишняк, Є. Головаха, А. Іонова, М. Наумова, О. Рембач, 
Н. Сарновська,С. Тер - Мінасова, В. Третько, І. Халєєва, М. Шульга та ін. 
Вони переконливо довели, що фахове володіння іноземною мовою вимагає і 
глибокого знання культури країни її носіїв, сукупност і стереотипів вербальної 
та невербальної їх поведінки.Але разом з тим деякі аспекти лінгвістичної 
підготовки студентів факультетів міжнародних відносин, насамперед 
врахування її ментальної складової при викладанні іноземних мов, ще 
вимагають свого остаточного вирішення, подальшої детальної проробки в 
площині методологічного вдосконалення відповідно до високих вимог часу.

Метою статті є розгляд певних підходів до так званого ментального 
аспекту лінгвістичної підготовки студентів факультетів міжнародних відносин
ВНЗ, пошук найбільш ефективних шляхів формування у них усталених 
практичних навичок плідної лінгвосоціокультурної компетентності та 
іншомовної фахової комунікації, уточнення змісту лінгвокультурного поняття 
«ментальність» з точки зору лінгвістики. 

Виклад основного матеріалу. Окреслена вище постановка питання, 
зрозуміло, дещо виходить за рамки класично лінгвістики і традиційної 
практики викладання іноземних мов, обумовлює залучення до навчального 
процесу з лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців галузі міжнародних 
відносин розгляд основцілої низки гуманітарних допоміжних дисциплін. Це 
обумовлено тим, що процес міжнародної комунікації на вищому професійному 
шаблі не повинні ускладнювати фактори, обумовлені природною розбіжністю 
та різночитаннями у трактуванні одних і тих же подій/явищ/окремих 
висловлюваний носіями різних мов і ментальності, що нерідко призводить до 
певного непорозуміння, а іноді стає і підґрунтям вкрай небажаних ситуацій. 
Тож будь-яку мову, як, безумовне, складне соціальне явніше, доцільно 
викладати не лише з мовознавчої точки зору, а комплексно, у нерозривному 
зв’язку з її лінгвокраїнознавчою, екстралінгвістичною, ментальною, 
культурологічною та іншими складовими [6, с. 59].

Кожному індивіду, як представнику свого суспільства, притаманна певна 
і неповторна система цінностей, які виступають як своєрідна сполучна ланка
індивідуального і суспільного життя. За переконанням видатного соціолога і



етнолога Еміля Дюркгейма, викладеного їм у роботі «Ціннісні і«реальні» 
судження» (Jugements de valeur et jugements de réalité), кожне суспільство має 
систему самих різних, часто абсолютно протилежних ціннісних уявлень
[2, с. 19]. Тому природна домінанта усталених стереотипів рідної етнічної
культури, недостатня поінформованість про ментальність культури країни 
співбесідника іноді ускладняє розуміння іншомовного партнера на перемовах. 
Для гіпотетично абсолютно адекватного сприйняття і еквівалентного 
трактування висловлювання носія іноземної мови недостатньо його простого 
механічного усного «підстрочного» перекладу, в контексті контенту треба 
нерозривно враховувати й ментальність співрозмовника, мовний етикет,
лінгвокультурні особливості національної іронії, еквівалентного сприймання
соціально-політичної метафори в професійному глосарії, тобто сукупність 
традицій та уявлень соціуму, який він представляє.

Термін «ментальність» останнім часом доволі часто вживають фахівці 
різних галузей. Але відповідна дефініція, безумовна сприйнята і підтримана 
науковим співтовариством, ще вимагає мотивованого обґрунтування, 
обговорення й затвердження. Нині ж і авторитетні тлумачні словники, і не 
менш авторитетні дослідники дещо по різному трактують зміст й обсяг 
ментальності, виходячи, насамперед, з вузькофахових підходів. Разом з тим у 
вітчизняній лінгвістиці поняття «ментальність» загалом розглядається як 
складний та багатогранний феномен сприйняття й відображення навколишньої
дійсності за допомогою мови, словосполучень, фразеологізмів, сукупності 
символів, які складаються в рамках кожноїісторично культурної епохи і нації. 
Ця сукупність символів закріплюється у свідомості людей в комунікаційному 
процесі, передається з покоління в покоління шляхом перманентної реплікації. 
Таки символи, поняття, образи, ідеї служать в повсякденному житті 
поясненням, способом вираження знань про світ і людину в ньому» [3, с. 268].

У структурному плані під ментальністю носіїв мови, що вивчається, у 
контексті теми розуміється монолітна сукупність головних елементів її 
соціокомунікацій, специфічні особливості національної самосвідомості, 
культури, моральні, духовні, соціальні, сакральні, світоглядні цінності та
ідеали, що формують національне надбання у самому широкому його 
розумінні. Тому поглиблена іншомовна лінгвістична підготовка майбутніх 
фахівців міжнародних відносин, у межах якої викладаються аспекти 
країнознавства, комунікаційного етикету, загальноприйнятих норм суспільного 
життя, правил поведінки, тощо, повинна включати в себе також розгляд 
специфічних особливостей культури і ментальності країни, язик якої 
викладається [5, с. 92].

Головною метою лінгвістичної підготовки студентів факультетів 
міжнародних відносин є досягнення належного ступеня мовно-комунікативної 
компетенції [1, с. 23]. Специфіка формування професійної компетентності 
фахівців-міжнародників, з урахуванням особливостей їх мультифункціональної 
професійної діяльності в міжнародному середовищі, передбачає засвоєння 
певної сукупності знань, умінь та навичок, які є основою для формування 



системного набору компетенцій, які створюють професійну лінгвістичну 
компетентність фахівця-міжнародника.

Перспективи подальших досліджень за даною темою бачимо у 
творчому пошуку нових відходів до підвищення рівня вузівської лінгвістичної 
підготовки студентів факультетів міжнародних відносин з урахуванням 
специфіки ментальності носіїв мов, які вивчаться. Це, в свою чергу, вимагає 
подальшого вдосконалення відповідного понятійного інструментарію, 
вироблення єдиних об’єктивних підходів до трактовки змісту поняття 
ментальність саме з лінгвістичної точки зору. 
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MENTAL ASPECT OF LINGUISTIC TRAINING 
OF FOREIGN AFFAIRS EXPERTS

The article deals with actual issues related to consideration of mental aspect of 
linguistic training of international affairs students and their preparation to foreign-
language intercultural communication while carrying out their professional activity. 
The methodological principles revealing possible and most advanced approaches to 
the complex study of a foreign language as an integral part of culture and mentality, 
complex of stereotypes of verbal and non-verbal behaviour of native speakers are
investigated and analyzed. The content and the scope of «mentality» language and 



cultural concept are analyzed from the point of view of modern linguistics; 
reasonability of future improvement of correspondent conceptual instruments and 
development of consolidated objective approaches to interpretation of «mentality» 
concept are underlined. The most advantageous methods of formation of steady 
effective practical skills related to linguistic social and cultural competence and 
foreign language professional communication among students of foreign affairs and 
perspective of future scientific research related to the said issue are described.
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ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

У статті аналізуються існуючі точки зору на проблему політичного 
дискурсу. Хоча більшість лінгвістів як за кордоном, так і в Україні
розглядають політичний курс як окремий вид дискурсу, описують його 
характеристики і аналізують функції, ще існує коло теоретичних питань, які 
залишаються дискусійними.

Одним із таких питань є співвідношення термінів «політичний дискурс» і 
«політична мова». У статті аналізуються різні визначення поняття 
«дискурс» і «політичний дискурс», обговорюються основні характеристики 
дискурсу як такого, виокремлені Є. Переверзєвим та В. Кожем’якіним, 
розглядається визначення політичного дискурсу у вузькому та широкому
значенні. Політичний дискурс формується в контексті функціонування 
політичних інститутів і супроводжує політичний акт у відповідній 
інституційній сфері.

У статті розглядаються умови створення ефективного політичного 
дискурсу, до яких належать взаємозв’язок ролей політичного суб’єкта, від його 
почуттів, емоцій, ступінь психологічного впливу на поведінку суб’єкта. 
Комунікативні стратегії політичного дискурсу реалізуються шляхом масової 
комунікації в процесі якої відбувається нав’язування « ін. цінностей та оцінок, 
навіювання негативного ставлення до політичного противника».

Ключові слова: політичний дискурс, влада, маніпулятивний вплив, 
функція, суспільство, емоції, мова.

Усезростаюча роль політиків у світі, перебування їх у центрі уваги 
засобів масової інформації, співпраця політичних структур і мас-медіа, 
активізація виборчого процесу, а відповідно, і загострення конкурентної 
боротьби між політиками та політичними силами, що, у свою чергу, призвело 
до необхідності ефективного впливу на суспільну свідомість, до потреби у 
цілеспрямованому формуванні громадської думки – усі ці фактори в значній 



мірі зумовили інтерес до проблем політичного дискурсу. У наш час, коли такі 
засоби впливу на громадськість як фізичний примус, насилля почали відходити 
на задній план, а натомість все більшого значення набувають механізми 
політичного маніпулювання, мова стала відігравати ще важливішу роль у 
політичному житті суспільства, оскільки вона є одним із основних і 
безпосередніх елементів маніпулятивного процесу. Таким чином, вивчення 
мови політиків є важливим як у теоретичному, так і в практичному аспектах
[1, с. 126].

Проблеми дискурсу є ключовими у дослідженнях таких зарубіжних 
науковців, як Тойн ван Дейк, Е. Бенвеніст, Ю. Габермас, М. Фуко, Г. Кук та ін.. 
Що стосується українських дослідників, то можна виділити: Г. Г. Почепцова, 
А. Г. Бєлова, О. Селіванову, І. С. Шевченко, Н. В. Кондратенко, С. Андрусів, 
В. Бебик, С. Вовканич, В. Здоровега, В. Лизанчук, І. Паславський, 
Б. Потятинник, В. Різун, В. Шкляр та багато ін.

Отже, вітчизняні лінгвісти зробили значний внесок у дослідження 
дискурсу, давши своє визначення поняттю, простеживши його розвиток у 
рамках різних галузей та дослідницьких підходів. Дискурс у сучасній його 
інтерпретації, стверджує Л. П. Нагорна, є явищем дійсності зі знаковою 
природою та певною структурованістю [3, с. 127].

Проте, на нашу думку, найпоширенішими визначеннями поняття 
«дискурсу» є: «Дискурс – система комунікації, поле комунікативних практик, 
розглянуте в реальному і потенційному (віртуальному) аспектах» [4, с. 56]. 
Ю. Габермас розумів це поняття так: «Дискурс – це комунікація особливого 
виду, мета якої – неупереджений аналіз реальності, позбавлений суб’єктивізму 
дослідників». Одним із популярних визначень також є таке: «Дискурс – це тип 
комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має 
різну форму вияву та відбувається у межах конкретного каналу спілкування, 
регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і 
позамовних чинників» [4, с. 58].

Обґрунтованим і важливим для подальшого дослідження політичного 
дискурсу є, на нашу думку, визначення терміна «дискурс», запропоноване 
Є. Переверзєвим та В. Кожем’якіним. Вони пропонують розуміти під 
дискурсом «здійснену в певних історичних і соціальних рамках, особливим 
чином організовану і тематично сфокусовану послідовність висловлювань, 
рецепція яких здатна вплинути на моделі суб’єктивного досвіду людини, його 
внутрішню репрезентацію світу, переконання і поведінку» [8, с. 106]. Вчені 
звертають нашу увагу на те, що дискурс являє собою саме послідовність 
висловлювань, а не їх статистичну структуру, і ця послідовність обумовлена як 
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Дискурс – це людська діяльність, а 
не результат цієї діяльності. Отже, на базі аналізу існуючих підходів до 
розуміння і визначення феномену дискурсу можна виокремити основні 
характеристики дискурсу (в т. ч. й політичного) в його сучасному розумінні.

1. Дискурс – це багаторівневе і багатофакторне явище – психічне, 
когнітивне, мовне, соціальне.



2. Розглядати дискурс як текст є невиправданим і обмеженим, адже 
дискурс – це екстралінгвістичне поняття, що де термінується багатьма 
чинниками, неврахування яких призведе до хибних результатів. Дискурс не 
можна обмежувати рамками конкретного мовного виразу.

3. Дискурс – це складне комунікативне явище, що обумовлюється і 
регулюється соціокультурними особливостями певної спільноти. Необхідним є 
врахування всіх обставин його виникнення і протікання.

4. Дискурс відображає суб’єктивну психологію людини, це певна 
інтерпретація світу (його відтворення та формування суб’єктом). Він не може 
бути відчуженим від того, хто говорить. Дискурс наповнений ментальністю 
автора, його баченням світу, його оцінками та переконаннями.

5. Найважливішою складовою дискурсу є його когнітивна природа. 
Це акт мислетворення, пізнання, передачі знань, використання вже набутих та 
створення нових.

6. Важливою передумовою сучасного дискурсу є взаємодія суспільних 
інститутів.

7. Дискурсу характерна впорядкованість змістового поля, в якому 
відбувається комунікація. Передбачається наявність відносно стабільної 
термінологічної бази (особливо важливо для політичного дискурсу).

8. Дискурс є субкультурним явищем, в рамках якого відбувається 
побудова соціального знання.

9. Дискурсу притаманна своя логіка і композиційна цілісність.
10. Особливою рисою політичного дискурсу, як і дискурсу в цілому, є 

співвідношення дискурсу з конкретними учасниками, тобто тими, хто говорить, 
і тими, хто слухає, а також з комунікативними намірами того, хто говорить і 
певним чином впливає на адресата.

11. Особливістю політичного дискурсу є використання певних 
формальних засобів, коли звичні елементи мови отримують незвичну 
інтерпретацію, а також, коли звичайні, на першій погляд, ситуації 
використовують у нових несподіваних смислових контекстах.

12. Дискурс є потужним інструментом впливу на масову свідомість. 
Фактично, він є конструюванням (створенням правил поведінки, сприйняття, 
пізнання та відтворення) певного світу для певної спільності людей [2, с. 68].
Розглядаючи поняття «дискурс» у соціальному та політичному контексті,
очевидним є те, що погляд на це поняття буде спрямований не як на між 
персональний діалог як «мовну подію», а як на «соціальний діалог, що 
відбувається за допомогою і через суспільні інститути між індивідами, групами 
і організаціями, а також і між самими соціальними інститутами, які є задіяними 
в даному діалозі» [3, с. 129].

Особливе місце в системі видів дискурсу займає політичний дискурс.
Інтерес до аналізу політичного дискурсу зумовлений загальними змінами 

в сучасному суспільстві. У найширшому розумінні, роль мови стала 
значимішою та помітнішою у всіх соціальних процесах. Особливо це 
стосується політики, адже політичним діячам надається безпрецедентний 
регулярний доступ до величезних аудиторій, який не тільки надає їм 



необмежені можливості формування точок зору та завойовування підтримки, а 
й створює великий ризик публічної дискредитації. Ось чому ретельний дизайн 
політичної мови є одним із вирішальних факторів успіху на політичній арені.

Незважаючи на збільшення уваги до політичного дискурсу, 
загальноприйнятого визначення даного явища поки що немає.

Із точки зору дослідників, політичний дискурс розуміється як вузьке та 
широке політичне спілкування. У вузькому сенсі він є спеціалізованим текстом, 
що має певну логіку, композиційну цілісність та власну мову. У широкому 
сенсі фокус аналізу політичного дискурсу охоплює дійові особи, об’єкти, 
обставини, контекст, час, вчинки і т. д. [8, с. 115].

Ілюстрацією ширшого розуміння політичного дискурсу може бути 
визначення П. Кузьміна, на думку якого «дискурс в політиці можна розглядати 
як спосіб комунікації, заснований на вербальному та невербальному обміні 
ідеями, позиціями, поглядами учасників політичного життя у відповідності з їх 
переконаннями та певними правилами, нормами з метою прийняття політичних 
рішень». Він має низку особливостей, які пов’язані власне зі специфікою 
політичної діяльності та політики в цілому [5, с. 64].

Деякі вчені вважають, що політичний дискурс – це дискурс політиків. Він 
формується в контексті функціонування політичних інститутів і є політичним, 
якщо супроводжує політичний акт у відповідній інституційній сфері [4, с. 134].
Політичний дискурс містить у собі спрямування на питання влади. Адже 
політика є цілеспрямованою діяльністю у сфері взаємовідносин між різними 
суб’єктами суспільного життя, безпосередньо пов’язаної з боротьбою за 
здобуття та утримання влади. Він служить інструментом боротьби за владу 
конфліктуючих сил та інтересів.

Спрямування свідомості на боротьбу за владу – це специфічна 
характеристика політичного дискурсу. Політичні діячі змагаються між собою за 
можливість нав’язування власної версії бачення реальності. Такий діалог ні в 
якому випадку не є симетричним, тому що позиції мовців-політиків та 
слухачів-публіки не є рівноправними, діалог відбувається не лише у соціально-
когнітивному просторі влади, а й породжує її встановлення та існування. 
Боротьба і перемога складають основний зміст спілкування. Характер 
політичного дискурсу знаходиться в прямій залежності від його предмету, 
завдань, котрі висуваються перед суб’єктами політичної діяльності, рівня 
професійності політиків, а також рівня політичної та громадянської культури 
суспільства. Політики , особливо політичні експерти, повинні вловлювати сенс 
політичної гри. Значна частина створення політичного дискурсу полягає в 
продукуванні гасел та обіцянок.

Суб’єктами дискурсу в політиці рухає політичний інтерес, котрий можна 
визначити як спрямованість свідомості соціальних груп та індивідів на 
усвідомлення виникаючих політичних потреб. Характер політичного інтересу 
обумовлений об’єктивним становищем цих груп та індивідів в соціально-
економічній та політичній структурі суспільства, їх політико-культурними 
уявленнями і традиціями, їх світоглядними принципами та цінностями 
[1, с. 129].



Суспільне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб 
навіяти адресатам-громадянам необхідність «політично правильних» дій та 
оцінок. Тобто, метою політичного дискурсу є не опис, а створення ґрунту для 
переконання адресатів, спонукання до дії, це й визначає ефективність 
політичного дискурсу. Мова політичного дискурсу насичена символами, а успіх 
і ефективність визначається тим, наскільки ці символи співзвучні з масовою 
свідомістю: політик повинен вміти доторкнутися до потрібної струни у 
свідомості, висловлювання політика повинні бути спрямовані на «споживачів» 
політичного дискурсу. Не завжди така пропаганда є аргументованою і не 
завжди є логічно зв’язаною [3, с. 127].

Отже, політичний дискурс необхідно розглядати з різних кутів зору. Під 
політичним дискурсом розуміється зв’язаний текст, зумовлений ситуацією 
політичного спілкування у сукупності з прагматичними, соціологічними, 
психологічними та іншими факторами. Політичний дискурс реалізується у 
таких жанрах, як промова політика, інагураційне звернення президента, 
політичний документ (указ президента, зміст закону), звіти уряду у парламенті, 
затвердження або обговорення бюджету. Як багатожанровий різновид 
публічного мовлення, політичний дискурс характеризується цілою системою 
специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні специфічної детермінованої 
політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному виборі й організації певних 
структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей та умов 
спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності політиків. Політики 
усвідомлюють необхідність оволодіння таким стилем мовлення і нормами 
літературної мови, які здатні дати найвищий коефіцієнт корисної дії. Будь-який 
політик стикається з необхідністю правильного розташування, компонування 
мовних одиниць, тобто всього того, що становить суть та специфіку побудови 
промови.

Не припиняються дискусії стосовно того, чиїм же полем наукової 
діяльності є політичний дискурс: політологів чи лінгвістів. Вважаємо, що обох. 
Політологія концентрує увагу на мисленні політиків та їх схильності до 
маніпулювання свідомістю електорату, а лінгвістика цікавиться мовною 
поведінкою політиків, механізмами створення політичних текстів різних 
алюзивних стратегій. Як наслідок, виникла нова галузь дослідження цієї сфери 
– політична лінгвістика. Це поняття зустрічається у працях Л. П. Нагорної, 
Н. М. та Л. М. Мухарямових та  ін. На думку останніх, політична лінгвістика –
це субдисципліна, яка досліджує мову політики і мовну політику. Дослідники 
стверджують, що саме політико-мовні відносини формують предмет політичної 
лінгвістики [6, с. 49]. Вважається, що першими у виокремленні політичного 
дискурсу в сферу наукових досліджень є лінгвісти. Саме вони за допомогою 
нового терміна «критичний аналіз дискурсу» просували його у політичну 
площину [6, с. 39]. Дві характерні особливості досліджуваного нами концепту 
виділяє Л. П. Нагорна: «прищеплення суспільній свідомості певних уявлень» і 
«мовленнєву взаємодію груп та індивідів» [6, с. 42]. Тому й прийнято думати, 
що центром дослідження політичного дискурсу слугує лінгвістичне начало, яке 
виконує маніпулярну функцію. Це означає, що мовні явища у промовах 



політика, його публічних виступах, агітаційних текстах, листівках можуть 
розповісти про мовця значно більше, ніж це висловлено експліцитно.

О. Шейгал дає більш систематизоване визначення поняття «політичний 
дискурс». Відповідно до його робіт політичний дискурс – це опосередкований 
певною соціокультурною традицією спосіб комунікації, заснований на обміні, 
навіюванні та пропаганді певних ідей, позицій та поглядів учасників 
політичного життя, задля досягнення політичних цілей, які переважно пов’язані 
з питаннями влади [8, с. 108].

На думку О. Й. Шейгал, політичний дискурс виконує сім основних 
функцій:

 інформаційну;
 інструментальну;
 прогностичну;
 нормативну;
 легітимуючи;
 переконання;
 політичної пропаганди [8, с. 108].

Розглянемо кожну з них докладніше. Інформаційна функція реалізується 
на основі взаємодії між суб’єктами політики та ЗМІ. Політичний дискурс 
завжди прагне до об’єктивації своїх інформаційних елементів. Проекція 
інформаційного поля дискурсу на аудиторію, що здійснюється в основному 
через ЗМІ, є необхідною умовою здобуття та утримання влади. Процес 
інформування є необхідною умовою підтримання владних відносин у 
суспільстві [7, с. 126].

Інструментальна функція забезпечує механізми інформаційного 
відтворення політичного дискурсу в суспільстві, її основу складають 
взаємовідносини влади та ЗМІ. Суть цих взаємовідносин полягає в тому, що 
влада прагне тотально контролювати інструменти відтворення політичної 
інформації у суспільстві, які фактично знаходяться повністю в руках у ЗМІ.
У свою чергу ЗМІ здійснюють значний вплив на політичний дискурс, 
володіючи монополією на інструменти підтримання та зміни співвідношення 
політичних сил у суспільстві [5, с. 65].

Центральною рисою функції нормування є розподіл ресурсів –
найважливіший елемент змісту відносин домінування-підкорення в суспільстві. 
Також важливою рисою функції нормування є легітимне право на застосування 
насилля з боку влади [5, с. 64].

Функції легітимації та прогнозу здійснюють внутрішньодискурсний 
зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього, забезпечуючи підтримку 
певних відносин у суспільстві [3, с. 128].

Однією з найважливіших функцій політичного дискурсу, як зазначає 
В. Павлуцька, є функції переконання та політичної пропаганди. «Головною 
цільовою установкою політичного дискурсу є формування і соціумі тих думок 
та оцінок, які є необхідними для автора дискурсу. Такий тип дискурсу, перш за 
все, зорієнтований на свідомість громадськості, тобто є достатньо небезпечним 



інструментом впливу, оскільки зорієнтований на всі прошарки суспільства. 
Специфіка політичного дискурсу саме і полягає у здійсненні політики та 
досягненні політичних цілей, які в переважній більшості пов’язані з питанням 
влади» [8, с. 108].

На основі виокремлених функцій можна дійти висновку, що політичний 
дискурс не відтворює структури навколишнього світу, а виробляє владу в ході 
процесів специфічної актуалізації мови. Політичне поле є місцем застосування 
символічної влади. Шляхом вироблення різних медійних заходів суб’єкти дії 
політичного поля постійно працюють над створенням репрезентацій, за 
допомогою яких вони намагаються створити та нав’язати іншим своє бачення 
соціального світу для того, щоб здобути підтримку тих, на кому тримається 
їхня влада. Політичний дискурс фактично моделює суспільні інтереси
[7, с. 125].

Створення ефективного політичного дискурсу неможливе без урахування 
залежності тих чи ін. ролей політичного суб’єкта від його почуттів та емоцій. 
Різноманітні психологічні властивості обумовлюють психологічний вплив як 
фактор, який впливає на поведінку і визначає виникнення певних суспільних 
ролей та функцій. Дуже часто природа політичних явищ залежить від 
психологічних факторів більше, ніж від соціальних.

Прикладом створення ефективного політичного дискурсу може слугувати 
створення образу ворога, внаслідок чого хтось постійно вважається винним у 
всіх бідах і негараздах. Цей образ об’єднує суспільство на боротьбу і ним легше 
стає керувати.

В. Чернявська виділяє такі особливості політичного дискурсу:
 усі соціальні складові в політичному дискурсі розглядають у річищі 

відносин домінування та підкорення;
 у політичному дискурсі навмисно використовуються такі 

аргументаційні моделі, які в, першу чергу, впливають не на розум людини, а на 
її почуття (мовець звертається до традицій, загальновизнаних авторитетів, до 
соціокультурних цінностей, історичних прикладів і т. ін.). Такій аргументації 
властива особлива емоційність;

 мова політики прагматично орієнтована на досягнення результатів 
перерозподілу сил у процесі боротьби за владу. Вона є основним засобом 
маніпулювання в політичному середовищі. Проголошення політичного тексту 
тягне за собою об’єктивацію та здійснення влади і призводить до соціальних 
наслідків у формі відносин домінування-підкорення в суспільстві;

 комунікативні стратегії політичного дискурсу реалізуються шляхом 
масовості комунікації, розмитості меж комунікативного простору, фантомності 
комунікативних елементів та  ін. прагматичних прийомів здійснення влади;

 політичний дискурс спрямований на майбутній контекст, який 
важко одразу заперечити чи перевірити;

 політичний дискурс є полемічним, що впливає і на підбір лексики, 
на її певну театралізацію. Полемічність спрямована на нав’язування ін.



цінностей та оцінок, навіювання негативного ставлення до політичного 
противника [5, с. 66–68].

Отже, тема політичного дискурсу є досить обширною. Вона зачіпає не 
лише проблему точного визначення поняття, її характерних ознак чи функцій. 
Розуміння політичного дискурсу вимагає глибокого дослідження багатьох  ін.
аспектів цієї проблеми, як от ефективності політичного дискурсу, 
психологічних особливостей автора та аудиторії, прихованих мотивів, вплив 
соціокультурних особливостей на політичний дискурс певної країни та багато 
ін. аспектів. Політичний дискурс необхідно розглядати з різних кутів зору, для 
дослідників важливо розуміти власне цінність політичного тексту в цілому, а 
також думки, певні послання та ідеї, які містить цей дискурс. Загалом широке 
коло проблем політичного дискурсу потребує подальших досліджень та нових 
ідей.
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POLITICAL DISCOURSE PHENOMENON

The article deals with the phenomenon of political discourse.
The interest to the problem of political discourse is stipulated by a number 

of factors: the growing role of politicians in the world, their being in focus of mass 
media, cooperation of political institutions and mass-media, activization of electoral 
process and, as a result, aggravation of cut-threat competition among politicians and 



political parties for effective influence on public conscience and goal-directed 
formation of public opinion.

The problem of political discourse analysis are dealt with in the publications 
of G. Pocheptsov, A. Belova, H. Selivanova, I. Shevchenko, N. Kondratenko 
and others.

The scientist threat political discourse as both: narrow and broad political 
communication. In the narrow meaning political discourse is treated as a specific 
text, possessing specific logics, compositional integrity and its own language. 
The broad meaning of political discourse integrates actors, objects, situation, 
context, time of communication and others. The target of political discourse is 
to form the basis for persuasion of people, to induce for actions, to make «correct» 
choice.

Key words: political discourse, power, manipulative influence, function, 
society, emotions, language. 

УДК-81’243
Саприкін Олександр,

кандидат філологічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв

РОЛЬ МЕДІА КОМУНІКАЦІЙ ТА КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ МОВЛЕННЯ 

В РІЗНИХ ТИПАХ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті досліджуються основні стратегії мовлення у різних типах 
етикетних висловлювань. Автор розглядає найпоширеніші типи, до яких він 
відносить стратегію уваги до слухача, перебільшення, гармонізацію та 
солідаризацію. Разом з тим, при вирішенні даної лінгвістичної проблеми 
розглянуто відбір медіа комунікативних технологій, заснованих при 
розгляданні поставленої проблеми, що сприяло формуванню медіаімунітету 
особистості студентів, розвитку практичного мислення, здатності 
до здорового самовираження особистості, що надзвичайно актуально 
у теперішній час у ключі схвалення концепції впровадження медіаосвіти в 
Україні постановою Президії Національної академії педагогічних наук від 
20 травня 2010 р., яка поставила перед викладачами завдання по підготовці 
нового покоління до життя в сучасних інформаційних, комунікативних умовах, 
навчити сприймати різноманітну інформацію, володіти засобами 
міжнародного спілкування на основі невербальних форм комунікації за 
допомогою комунікативних технологій та технічних засобів, особливо, коли 
мова йде про спонтанне іншомовне мовлення. Усім цим цілям відповідає 
використання у вищих навчальних закладах інтерактивних технологій, які є 
найпотужнішими інструментами пізнання, оскільки вони дозволяють 
сприймати через декілька органів почуття одночасно, сприяють розвитку 
мотивації, накопиченню фактичних знань, розвитку інформаційної 
грамотності.



Ключові слова: мовленнєвий етикет, стратегія мовлення, етикетизація 
мовлення, медіа комунікації, комунікативні технології.

Постановка проблеми. Від самого дитинства люди засвоюють головні знаки 
етикету (формули вітання, подяки, вибачення, прощання) і негативно реагують на 
їх порушення. Дотримання правил мовного етикету сприяє створенню 
комфортного мікроклімату спілкування, підвищує настрій членів мовного 
колективу.Разом з тим, застосування цілого ряду комунікативних технологій в 
процесі навчання іноземної мови сприятиме та й забезпечуватиме плавному 
перебігу комунікації співрозмовників.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Вивчення етикетних 
висловлювань та використання комунікативних технологій в Україні пов’язане 
зіменами таких учених як І. В. Жарковська, О. М. Іванова, О. М. Ільченко, 
Л. І. Клочко, І. В. Корнійко, І. Р. Корольов, О. В. Кубрак, О. І. Морозова, 
І. І. Сєрякова,Vera C., Chauminot G. та ін.

Мета статті полягає у визначенні основних стратегій мовленнєвої 
поведінки мовців, що сприяють успішному спілкуванню засобами англійської 
мови. З активним застосуванням у процесі навчання інформаційно комунікативних 
технологій.

В Україні 20 травня 2010 р. постановою Президії Національної академії 
педагогічних наук було схвалено концепцію впровадження медіаосвіти, яка 
сприяє формуванню медіаімунітету особистості, розвитку критичного мислення, 
здатності до здорового самовираження особистості, що надзвичайно актуально у 
теперішній час. Перед педагогами постають нові завдання і підготувати нове 
покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, навчити сприймати 
різноманітну інформацію, володіти засобами спілкування на основі 
невербальних форм комунікації за допомогою комунікативних технологій та 
технічних засобів, особливо коли мова йде про спонтанне мовлення. Усім цим 
цілям відповідає використання у сучасній вищій школі інтерактивних технологій 
зокрема інтерактивної дошки SmartBoard. Мультимедійні засоби навчання та 
Smart Board, зокрема, є одним з найпотужніших інструментів пізнання, оскільки 
вони дозволяють сприймати інформацію через декілька органів почуття 
одночасно і сприяє розвитку мотивації, накопиченню фактичних знань, розвитку 
інформаційної грамотності, електронне листування, робота з відеограмами, 
ситуативні відео нарізки з аутентичним звуковим супроводженням тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує багато способів того, як за 
допомогою мовних засобів скоротити дистанцію між партнерами по комунікації. 
З метою детального аналізу мовних стратегій деякі вчені ділять їх на вужчі групи. 
Так, М. П. Фабіан розбиває весь семний масив на дев’ять базових підмножин, 
якими позначаються зовнішні форми та внутрішній стан суб’єкта дії: емоційна 
настроєність, визнання людини в суспільстві, форми вираження високих 
моральних почуттів; зовнішній вияв неповаги, погорди; віддавання почестей, 
обрядовість; наукова діяльність та повсякденні справи людини; фізичне 
вираження поваги як елемента етикету; особи, що користується повагою та її 
вчинки; ситуативні фактори. Указані підмножини являють собою комплекси, на 



яких базується структура етикетного лексико-семантичного поля сучасної 
англійської мови [2, с. 10].

Відомі англійські лінгвісти П. Браун та С. Левінсон називають
п’ятнадцять стратегій [3, с. 101–128], які, на їх думку, не тільки найтиповіші для 
англійської комунікації, але й мають універсальний характер. Інші дослідники 
більш обережні у твердженні універсальності даних стратегій та відзначають, що 
вони дають лише загальну ідею про те, що являють собоюподібні стратегії. 
Вони виділяють десять стратегій, які спрямовані назближення партнерів по 
комунікації, та називають їх involvement strategies (стратегії залучення). 
Такий поділ дає змогу детальніше зрозуміти комунікативний намір мовців.

Провівши короткий огляд мовних стратегій, нами було відібрано ряд 
допоміжних комунікативних технологій (ситуативні відео нарізки з ідентичним 
аутентичним звуковим супроводженням, SmartBord, відеограми), які сприяли 
аналізу стратегій у зближенні партнерів по комунікації (involvementstrategies) 
стратегії залучення, що дало нам можливість змоделювати акустичну ситуацію, ми 
зупинимося на таких:

– стратегія уваги до слухача, його інтересів, бажань, потреб та ін., які 
виражаються лексичними одиницями: notice, attendtohearer, hisinterest, wants, 
needs, goods. Дана стратегія позитивної має місце на фінальному етапі діалогічної 
взаємодії. Англійці часто супроводжують прощання побажанням (Haveaniceday / 
Havearelaxingafternoon / Haveagreatevening / Havealovelyweekend), що є знаком 
поваги до адресата. Напр.: «love you with all my heart»,she whispered to him. 
«Take care of yourself... keep safe. ... See you after Paris» [4, с. 95].

– стратегія перебільшення (зацікавленості, схвалення, симпатії 
доспіврозмовника) – exaggerate, interest, approval, sympathy. Це стосується
лексичної гіперболи It’s absolutely unbelievable, повторів, експресивних оцінних 
прикметників та дієслів. Для реалізації стратегій позитивної ввічливості на 
фінальному етапі діалогічної взаємодії використовуються інтенсифікатори 
посилення (в англійській термінології - upgraders): such, so, very, really, terribly, 
awfully, frightfully, absolutely, extremely. Hanp.: We really regret that we must be
leaving such a good company [5, с. 78]. Перебільшення (upgradingstrategy) 
у передзавершальних блоках прощання, виявляється наданням переваги 
експресивним емоційно-оцінним одиницям типу: delighted (захоплений), gladу 
значенні «щасливий», напр.: «We’ll be delighted to see you again» [4, с. 113]; enjoy
(насолоджуватися), напр.: «I enjoyed every hour, every minute to be with you»
[4, p. 1ll]; love (любити) у значенні «подобатися», напр.: «love all of you»
[5, с. 81]. Лексичні одиниці перебільшення, які реалізують стратегію ввічливості, 
притаманні різним ситуаціям розмикання мовленнєвого контакту.Особливо часто 
вони трапляються у передзавершальних фразах подяки, вибачення, компліменту, 
для яких перебільшення є характерною рисою: I’m so terribly sorry, I must dash; 
Thank you very much for you generous hospitality. You are so kind. I really do 
appreciate that. Good-bye! The party was brilliant! I really enjoyed! Hope to see you 
soon [5, c. 108–111].

– стратегія комунікативних подарунків GivegiftstoHearer-
об’єднуєвищезгадані стратегії. Постійне виявлення поваги до партнера, 



перебільшена зацікавленість до всього, що пов’язане з ним: вираз вдячності, 
емоційна оцінка, компліменти та ін., являють собою своєрідні 
«комунікативніподарунки», якими англійці щедро обдаровують оточуючих. Вони 
виконують функцію комунікативної підтримки співрозмовника та спрямовані 
нареалізацію гіперстратегії позитивної ввічливості.

– стратегія гармонізації (стверджуйте загальну точку зору, думку, 
відношення, знання, емпатію) (Claim common point of view, opinions, attitudes
knowledge, empathy). Мета даної стратегії – підтримання гармонії при спілкуванні 
з партнером, збільшення взаєморозуміння. У процесі спілкування співрозмовники 
прагнуть виявити єдність думок, почуттів, підтвердити те, що у них однакові 
погляди на ті чи інші події, однакове ставлення до них, вони відчувають одне й те 
саме та обидва знають про існуючу між ними взаємність та взаєморозуміння.З 
метою досягнення більшого взаєморозуміння англійські комунікантиперепитують 
співрозмовника. На граматичному рівні засобом реалізації даної стратегії є 
розчленовані питання (tag questions), які є однією з особливостей розмовної мови. 
Дані питання не обов’язково потребують відповіді, вони використовуються для 
встановлення загальної точки зору, підтвердження подібності поглядів, думок, а 
також сигналізують про те, що той, хто говорить, припускає можливість 
існування іншої думки. Напр.: Lovely party, isn’t it? [5, с. 38].

– стратегія солідаризації (використовуйте маркери внутрішньо-групової 
належності) (Use in-group identify markers’):

а. звертайтесь по імені (Use given names and nicknames). Серед
численних способів підтвердження внутрішньогрупової належності П. Браун та
С. Левінсон у першу чергу називають форми звертання. Напр.: «Tell your friends
not to come visiting you here, my dear»,she said sternly. «We don’t have time for little 
hoodlums hanging around, and you have chores to do» [5, с. 26].

б. П. Браун та С. Левінсон пропонують розмовляти 
мовоюспіврозмовника (Use Hearer’s language or dialect) [3, c. 51]. Виділяючи 
данустратегію як стратегію позитивної ввічливості або стратегію зближення,
автори у першу чергу мають на увазі вживання діалектних слів, жаргону, місцевої 
термінології – того, що є iп-group code language’. Автори відносятьсюди і брутальні 
слова (swearwords) [3, с. 249], широке та достатньо вільневикористання яких є 
дивовижною особливістю сучасної англійської комунікації при розмиканні 
мовленнєвого контакту. Напр.: «Goout!», «Go back!». «Go away!» she said, but
despite the odd choice of words, they both got the message [5, с. 50].

Проведене дослідження дає підстави виділити ряд стратегій етикетизації: 
«зменшення» впливу на адресата, вуалювання негативної думки, вияв 
солідарності з адресатом, привертання його уваги, полегшення декодування 
інформації. Згадані стратегії реалізуються через низку тактик.

«Зменшення» впливу на адресата досягається за допомогою модифікації 
іллокутивної сили висловлювання, особливо шляхом висловлення 
невпевненості, етикетної некатегоричності(kind of; in a way; in a sense; perhaps, 
maybe; probably; it seems; it is likely), завдяки чому реалізується тактика 
скромності. «Зменшення» впливу на адресата передається й через тактику 
непрямого прохання про дозвіл на дію (let me /allow me; if І тау...; І would like to). 



Вплив на адресата «зменшується», коли адресант висловлює обережний прогноз 
(hopefully; withluck). «Зменшення» впливу на адресата можна досягти через 
створення ефекту «об’єктивності» інформації (it is known/thought; studies suggest; 
presumably тощо), імплікації альтернативності (not solely; on the one hand... on the
other hand...). Способом «зменшення» впливу на адресата є використання тактики 
«дипломатичного» підходу (may or may not; for both better and worth; it depends) 
[3, c. 240–243].

Вияв солідарності з адресатом стосується залучення читача до імовірної 
співпраці («you and your attitude», editorial «we») через звертання-пропозиції 
(letus/let’s +V), накази-звертання (Consider...; Turnto...). Експліцитне авторське «я» 
(І) є усталеною етикетною рисою англомовного дискурсу, як і інклюзивна мова 
(heorshe; s/he). Імплікація спільності поглядів {commonground) є однією з 
найважливіших тактик у плані вияву солідарності з читачем, що реалізується через 
уживання мовних одиниць типу mostofusareawareof/that....; naturally; certainly; 
understandably; strikingly; (not) surprisingly); curiously; ironicallyтощо. Напр.: 
«That’s impressive certainly».Taylor looked and flustered and was secretly amused. 
Infact, he loved it [5, с. 112].

Тактика формування спільної думки стосується звертання до адресата з 
метою його залучення до співпраці та спирається на ідею дружнього ставлення 
та рівноправного статусу. Спільність думки (this is ту opinion, and I hope I gave you 
enough reasons to agree with me) також виражається через наведення позитивних 
або негативних моментів певної праці або підходу (it is difficult; unclear; 
unanswered; inevitable/inevitably; (im)fortunate(ly), unhappily; regrettably; sadly; 
luckily; X(s) fail(s) to...; X(s) is/are not mentioned at all) та подібних до них.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Провівши аналіз мовних 
стратегій, ми дійшли висновку, що вони є різними (стратегія уваги до слухача, 
його інтересів, бажань, потреб та ін.; стратегія перебільшення (зацікавленості, 
схвалення, симпатії до співрозмовника; стратегія комунікативних подарунків; 
стратегія комунікативного оптимізму; стратегія гармонізації; стратегія 
солідаризації тощо), але зводяться до спільної мети – дотримання мовного 
етикету, який є регулятором суспільних відносин та важливим чинником 
міжкультурної комунікації. Поєднання виразів мовленнєвого етикету в 
діалогічну єдність, їх морфологічний склад і синтаксична будова, граматичні 
категорії - ці та ін. питання являють собою перспективу в дослідженні категорії 
етикетної семантики. Разом з тим, слід зауважити, щоб зблизити студентів з 
відповідною ситуацією, можна не лише використовувати перелічені 
медіакомунікативні технології, а розширити їх коло в залежності від розгляду 
виучуваної лінгвістичної проблеми, емоційної ситуації, в якій вона існує, 
враховуючи експресивне навантаження, антураж тощо.
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THE ROLE OF MEDIA COMMUNICATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN SOLVINING THE PROBLEM OF MAIN 

COMMUNICATIVE STRATEGIES IN DIFFERENT TYPES 
OF COMMUNICATION ACTIVITY

The article analyzes the main strategies indifferent types of speech etiquette 
statements. The author examines the most common types, which reconsiders a 
strategy of attention to the audience, exaggeration, harmonization and solidarity. 

At the same time, during the resolution of this linguistic problem there was 
considered a selection of media communication technologies based by revising the 
problem that contributed to the formation of media immunity of students’ personality, 
practical thinking development, the ability to healthy expression of personality, which 
its extremely important in the present time in terms of endorsement of the concept 
implementation media education in Ukraine by the Resolution of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of May 20, 2010, which has set the teachers with 
the task of preparing the next generation for life in modern informational, 
communicational conditions, learn to accept a variety of information, master the 
means of international communication through non-verbal forms of communication 
by means of communication technologies and technical gadgets, especially when its 
comes to foreign language spontaneous speech.

All of these objectives corresponds to the use of interactive technologies at 
high education institutions that are the most powerful instruments of knowledge, 
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since they can take several senses at the same time contribute to the development of 
motivation, the accumulation of actual knowledge, the development of information 
literacy.

Key words: speech etiquette, speech strategy, speech labelling, media 
communication, communication technology.
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FORMATION OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 
OF FUTURE SPECIALISTS BY MEANS OF MEDIA TECHNOLOGIES

The article deals with methods of professional foreign language competence of 
future specialists. It is defined the value of professional foreign language 
competence, as a main goal of learning foreign language at the University. The 
methods of media technologies using in the formation of professional foreign 
language competence of future specialists are examined. It is conducted a 
comprehensive analysis of media technologies phenomenon and the pedagogical 
possibility of its application. It is defined that further research must be directed to a 
more profound understanding of media technologies as a means of enhancing the 
professional competence of future specialists.

Key words: competence, communicative competence,рrofessional foreign 
language competence, media education, mediaculture, mediaeducational 
technologies.

Statement of the problem. Today’s world situation is characterized by the 
rapid development of social, economic and legal spheres of human activity. 
Globalization processes are evaluated in a new cultural, socio-economic, legal, 
scientific and educational contacts with representatives of other lingvosocieties . 
These contacts, exchange of experience is absolutely impossible without the 
mediation of a foreign language as a means of implementing intercultural 
communication not only private, but of a professional nature. Need for any area of 
human activity is increasing every year. Therefore, researches in the field of 
professional foreign language are required to address potential problems arising in the 
process of communication between different linguistic cultures in varying industries. 
In this connection, the question of the possession of a foreign language for 
professional purposes is highly topical in conditions of postindustrial world. In this 
connection, the question of the possession of a foreign language for professional 
purposes is highly topical in conditions of postindustrial world. More and more 
students, postgraduates, teachers travel abroad for internships and grants-means of 
communication in this case is the language of the receiving state.The goal of the 
integration process is, firstly, to increase the motivation of learning a foreign 



language at the University, secondly, updated approaches to learning and studying a 
foreign language, thirdly, personal growth training subjects.

Multimedia enables learning through exploration, discovery, and 
experience.Technology does not necessarily drive education. That role belongs to the 
learningneeds of students. Withmultimedia, the process of learning can becomemore 
goaloriented, more participatory, flexible in time and space, unaffected by distances 
andtailored to individual learning styles, and increase collaboration between 
teachersand students. Multimedia enables learning to become fun and friendly, 
without fear of inadequacies or failure.As such multimedia can be defined as an 
integration of multiple media elements(audio, video, graphics, text, animation etc.) 
into one synergetic and symbioticwholethat results in more benefits for the end user 
than any one of the media element can provide individually.

Analysis o f recent researches and publications. The problem of professional 
foreign language competence was examined in the works of many native and foreign 
scientists. The ideas of the professional competence of future specialists in conditions 
of modernization of modern education are reflected in the studies of many scientists 
(I. Zimnyaya, Y. Bondarevska, E. Zeyer, L. Znikina, A. Markova, A. Novikov, 
F. Radionov, A. Huturskyy and others.)In the scientific-pedagogical literature the 
recent achievements in the field of application in pedagogical process media tools 
and technologies, their theoretical and practical study of possibilities and features are 
presented in the works of V. Bykov, O. Voloshenyuk, M. Zhaldak, 
Y. Zhaporozhchenko, V. Ivanov, U. Kazakov, O. Ovcharuk, A. Onkovich, 
P. Pahotina, I. Sahnevich, A. Fedorov, O.Yanshin and others.

The purpose of the article is a review of the structure of the media 
technologies concept in communicative activities, as well as the specific features of 
the application of media technologies in formation of professional foreign language 
competence. 

Summary of the basic material. Promising directions of scientific researches 
of foreign professional competence may be the development of a didactic model of its 
formation in students of higher educational establishments with consideration of the 
possibilities of information technologies.

Competence is an integrated characteristic of personal qualities, which is 
determined by the required level and volume of knowledge and experience in a 
certain kind of activity. «Every competence is built on combination of certain
cognitive attitudes and practical skills,values, emotions, behaviouralcomponents, 
knowledgeandskills, thatcanmobilizefortheactiveactions» [5, с. 9]. 

Media-educational technologies are real teacher assistant when working with 
communication channels of perception, which are specified by multicultural aspects
[7; 8]. According to O.Fedorov media education is «the process of personality 
development with the help of mass media means in order to create a culture of 
communication with media, creative, communicative skills, critical thinking, valuable 
perception skills, interpretation, analysis and evaluation of media texts, learning of 
different forms of expressions through media-technology» [6, с. 26].

Besides being a powerful tool for making presentations, multimedia offers 
uniqueadvantages in the field of education. Multimedia enables teachers to provide a 



way by which learners can experience their subject in a vicariousmanner. The key to 
providing this experience is having simultaneous graphic, videoand audio, rather than 
in a sequential manner. There are multimedia programmes combining text, audio, 
video, and animatedgraphics in an easy-to-use fashion.Moreover, under conditions of 
chronic under-funding, multimedia can provide anenhanced or augmented learning 
experience at a low cost per unit. It is here that the power of multimedia can be 
unleashed to provide long-term benefit to all.

Media-educational technologies as we already mentioned, have a considerable 
potential in the organization of work with the objects of educational activities. 
Because the teacher is to guide the contemporary cultural transformation for students 
and youth [2].

Conclusions and proposals. Introduction of a new, sustainable system of 
education has always been and will be associated with a certain risk, which on the 
one hand tip pedagogical sphere, and on the other side calls opposite actions to 
innovations [1]. The geopolitical, communication and technological changes in 
society involve directly and indirectly in the communication process a large number 
of different in age and interests people.

So, taken into consideration the results of our exploration we may conclude 
that the formation of foreign language competence should be considered as a general 
criterion for their professional competence in the context of the Common European 
Framework. And further research can be directed to a more profound understanding 
of media technologies as a means of enhancing the professional competence of future 
specialists.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ МЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглянуто методи формування професійної іншомовної 
компетентності майбутніх фахівців. Визначено значення формування 
професійної іншомовної компетентності як основної мети навчання іноземній 
мові у ВНЗ. Розглянуто методи використання медіа-технологій у формуванні 
міжкультурної професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців. 
Здійснено всебічний аналіз феномену медіа-освітніх технологій, педагогічних 
можливостей його прикладного застосування. Визначено, що подальше 
дослідження повинно бути спрямованим на ґрунтовне вивчення медіа-
технологій як засобу вдосконалення професійної компетентності майбутніх 
спеціалістів.

Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність, 
професійна іншомовна компетентність, медіа-освіта, медіа-культура, медіа 
освітні технології
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ПЕРСУАЗИВНІСТЬ У ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена дослідженню персуазивності в дипломатичному 
дискурсі. Надано визначення персуазивності як комунікативного явища, що 
передбачає здійснення впливу адресанта на думку, враження, ставлення, 
почуття, емоції адресата та включає раціонально-логічний і афективний 
компоненти. Докладно розглянуто основні принципи персуазивності такі як
взаємний обмін, соціальний доказ, прихильність, авторитет, дефіцит, 
обов’язок, задіяні в публічній дипломатичній комунікації з урахуванням 



основних дискурсивних параметрів дипломатичного дискурсу, адресата та 
адресанта. Специфіка адресанта та адресата дипломатичного дискурсу 
полягає в тому, що зазвичай вони представлені групами людей, що зумовлює 
його особливу ціль – донести позицію влади на певні питання міжнародної 
діяльності до громадськості своєї країни та за її межами. Прослідковано 
етимологію поняття дипломатії та виокремлені її ключові аспекти як 
державної діяльності в галузі зовнішніх відносин та мистецтва ведення 
перемовин.

Ключові слова: персуазивність, дипломатія, дипломатичний дискурс, 
механізми персуазивного впливу.

Актуальність статті визначається загальною спрямованістю сучасних 
філологічних студій на вивчення впливу в комунікації. Проблемі мовленнєвого 
впливу в різних видах інституційного дискурсу (політичному, науковому, 
рекламному, релігійному тощо) присвячено багато праць (А. М. Баранов, 
Р. Лакофф, О. М. Леонтьєв,Й. А. Стернін, В. Є. Чернявська, О. І. Шейгал), 
проте дипломатичний дискурс тривалий час знаходився поза увагою 
вітчизняних лінгвістів, лише в останні роки з’являються дослідження окремих 
його аспектів.

Порівняльний аналіз словникових дефініцій дає змогу узагальнити і 
виокремити ключові аспекти дипломатії, а саме слово «дипломатія» 
вживаютьна позначення: державної діяльності в галузі зовнішніх 
відносин;сукупності установ та осіб, які займаються державною діяльністю в 
сфері зовнішніх зносин;професії дипломата [2]. Дипломатія – це також 
мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, 
пошуків компромісів і взаємоприйнятих рішень, розширення і поглиблення 
міжнародного співробітництва.

Слово «дипломатія» походить від грецького diploma
(документ, складений удвоє), у Стародавній Греції так називалися здвоєні 
дощечки, на воскових поверхнях яких писали текст грамот про повноваження 
посланця або послання іншого важливого змісту. Потім дощечки складали 
докупи цими поверхнями, щоб не пошкодити текст. Особливим видом 
повсякденної державної діяльності дипломатія стала на зламі XVI–XVII ст. 
з появою при дворах монархів постійних дипломатичних представників, а в 
системі державних органів – спеціальних відомств, головними завданнями яких 
були листування і підтримка контактів між володарями, прийом іноземних 
делегацій і послів, ведення переговорів. 

Адресантом дипломатичного дискурсу досить часто виступає група 
людей, наприклад, вищі державні особи, а також представники дипломатичного 
корпусу.Специфічним є й адресат – широкий загал (коли дипломатичні події 
висвітлюють у ЗМІ), або дипломати, які беруть участь у переговорах.

Дипломатичний дискурс може бути відкритим (інформування суспільства 
з приводу позиції уряду на певні питання міжнародної політики) і закритим 
(переговори для досягнення угод з питань міжнародної політики, розширення 
співробітництва між країнами тощо). Оскільки публічна дипломатія є



відкритою, прозорою для широкого кола громадськості, у той час як
розголошення інформації про офіційну дипломатичну діяльність є дуже
обмеженим, зосередимо увагу на дослідженні першої.

В останні десятиліття дипломатія все більше переорієнтовується на 
економічну експансію. Комерція, торгівля, іноземні інвестиції вийшли в 
дипломатії на перше місце [3]. На зміст дипломатичного дискурсу впливає 
також необхідність підписання угод багатостороннього співробітництва, різних 
програм спільних інвестицій. Відбувається накладання характеристик різних 
видів дискурсу – політичного, комерційного, юридичного та рекламного 
[3, с. 51]. Однією з основних інтенцій в усіх цих видах дискурсу є переконання 
або персуазивність. 

Персуазивність передбачає здійснення впливу адресанта на думку, 
враження, ставлення, почуття, емоції адресата [4, с. 25]. Персуазивність –
це певний вплив автора усного чи письмового повідомлення на його адресата 
з метою переконання в чомусь, заклику до певних дій [1]. Персуазивність 
передбачає наявність дихотомії раціонального переконання і емоційно-
маніпулятивного зваблювання реципієнта [4, с. 25], тому саме вона, на нашу 
думку, є притаманною дипломатії.

Основними знаряддями персуазивного впливу Р. Чалдіні вважає взаємний 
обмін, соціальний доказ, прихильність, авторитет, дефіцит, обов’язок [5].

Ефективність взаємного обміну полягає утому, що надання послуги 
адресату змушує його виконувати вимоги адресата. Дотримання цього 
принципу є важливим чинником цивілізаційного прогресу, оскільки воно 
сприяє різним видам тривалих відносин, взаємодій і обмінів 
(торгівля, дипломатія тощо), без яких неможливий розвиток суспільства.
Правило взаємного обміну часто використовують в дипломатії, де досить 
важливим є обмін взаємними послугами, голосами, зобов’язаннями тощо. 
Так, впливовий політик – не лише той, хто має солідні зв’язки, а й той, кому 
зобов’язані просуванням кар’єрними сходинками, сприянням бізнесу тощо. 
Це простежується у взаємодії різних гілок і рівнів влади, в процесі лобіювання, 
ухвалення законів, у міждержавних переговорах.

Принцип соціального доказу спрацьовує, оскількилюдина за своєю 
природою схильна до наслідування. Тому при прийнятті рішення щодо своїх 
дій у конкретній ситуації люди, як правило, орієнтуються на моделі поведінки 
собі подібних в аналогічних ситуаціях. За таких обставин принцип соціального 
доказу може бути використаний для спонукання людини підкорятися певній 
вимозі, зайняти певну позицію. Цій меті слугують тиражовані ЗМІ, різноманітні 
опитування, рейтинги. Суть персуазивності полягає в тому, що людина, навіть 
маючи власну думку стосовно політичноїситуації, може суттєво змінити її, 
побачивши на екрані або почувши по радіо, що значна кількість його 
співвітчизників займає іншу позицію.

Принцип прихильності задіює симпатію – симпатія до людини, яка 
намагається у чомусь переконати, робить реципієнта відкритим до його 
аргументів і викликає позитивні асоціації. Ефектна, симпатична, приваблива 
зовнішність здебільшого породжує завищені оцінки особистісних, ділових, 



політичних якостей,живить ілюзію, що «такий симпатичний політик/дипломат» 
не можебути безпринципним, непрофесійним, непорядним, нечесним тощо.

Принцип авторитету ґрунтується на схильності людей до покори 
відповідно до вимог авторитету. Тенденція підкорятися законним авторитетам є 
підсвідомою, зумовленою багатовіковою практикою навіювання членам 
суспільства думки про те, що така покора є правильною і часто уявляється 
людям раціональним способом прийняття рішення. У процесі сприйняття 
публічної особи масами вирішальну роль часто відіграє не авторитет сам по 
собі, а набір символів авторитетності – титули, одяг, манера поведінки, 
атрибути, які перетворюються на могутні важелі впливу на громадську думку. 
Сила цих знарядь персуазивностізростає завдяки їх впливу на підсвідомість: до 
індивідів, які володіють символами авторитету, ставляться з великою 
прихильністю, хоча вони не мають жодних  ін. реальних переваг.

Сутність принципу дефіциту полягає в тому, що цінність чогось 
позитивного в наших очах суттєво збільшується, коли воно стає недоступним. 
Люди найбільше цінують те, чого їм бракує.Принцип дефіциту активно 
використовують у публічній дипломатії, оскільки будь-які заборони, 
обмеження породжують дефіцит, інтерес, потяг до забороненого. 
Політтехнологи пропонують людині, громадськості товар (ідею, лідера, 
інформацію тощо), навколо проштовхування і реалізації якого штучно 
створювався ажіотаж.

Психологи давно відзначили, що більшість людей намагаються бути й 
виглядати послідовними в своїх словах, думках і справах. Це і пояснює дію 
принципу обов’язку. Взявши на себе певний обов’язок, тобто зайнявши певну 
позицію, люди схильні погоджуватися з вимогами, що відповідають цьому 
зобов’язанню. Найбільш ефективними є активні публічні зобов’язання. 

Таким чином, дипломатичний дискурс є персуазивним типом дискурсу, 
основними принципами переконання в якому виступають взаємний обмін, 
соціальний доказ, прихильність, авторитет, дефіцит та обов’язок. 
Перспективою дослідження може бути класифікація персуазивних стратегій у
публічному дипломатичному дискурсі.
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PERSUASION IN DIPLOMATIC DISCOURSE

The article deals with persuasion in diplomatic discourse. Persuasion is 
defined as a communicative phenomenon aimed at influencing the addressee’s 
beliefs, attitudes, feelings, emotions and consisting of rational and logical as well as 
affective components. The basic principles of persuasion such as reciprocity, social 
proof, liking, authority, scarcity and commitment are examined in depth. The 
mentioned principles are applied in diplomatic communication consistent with the 
essential discursive parameters of diplomatic discourse, an addresser and an 
addressee. The specificity of the addresser and the addressee in diplomatic discourse 
lies in the fact that they are usually represented by groups of people which 
preconditions its specific aim, to get the government’s position on certain issues in 
international activity across to general public in their country and abroad. The 
etymology of the word diplomacy as a state activity in the field of international 
relations and as the art of negotiation is studied and its key aspects are singled out.

Key words: persuasion, diplomacy, diplomatic discourse, mechanisms of 
persuasion.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ООН

У статті аналізуються головні проблеми, форми та методи діяльності 
інформаційних центрів ООН. Висвітлено роль інформаційних центрів як 
основного джерела інформації про систему ООН. Оскільки інформаційні 
центри є частиною Департаменту публічної інформації ООН, розглянуто 
роботу Департаменту у сфері радіомовлення та телебачення; зусилля, які 
приділяються розширенню мережі партнерів у сфері радіомовлення, а також 
можливості використання нових платформ поширення радіоматеріалів.
Висвітлено діяльність інформаційних центрів з підвищення привабливості і 
практичності веб-сайту Радіо ООН на всіх мовах з метою розширення 
використання мультимедійного контенту.У статті також приділяється 
увага поширенню теле- і відеосюжетів Організації за допомогою мережевих 
служб, сайтів і соціальних мереж. Проаналізовано ефективність 
використання Інтернет-мовлення та розширення присутності інформаційних 
центрів ООН на онлайнових платформах, включаючи Flickr, YouTube, 
Facebook, RSS і «Твіттер». Розглянуто проблеми оцифровування 



аудіовізуальних матеріалів з метою збереження спадщини і забезпечення 
легкого доступу для громадськості. Висвітлено роль Бібліотеки ім. Дага 
Хаммаршельда в інформаційній системі ООН та її діяльність із забезпечення 
доступу до інформаційних ресурсів з використанням електронних засобів.
Проведено аналіз головних функцій інформаційних центрів ООН в країнах 
перебування та послуги, які вони надають.

Ключові слова: інформаційна діяльність ООН, інформаційні центри 
ООН, Департамент публічної інформації, інформаційне забезпечення.

Одним з основних чинників, що на сьогоднішньому етапі перетворюють 
світ є глобалізація, яка спирається на революцію в області інформаційних 
технологій. Для розвитку інформаційного суспільства велике значення має 
діяльність ООН. Широкомасштабна підтримка народів світу є запорукою 
успішної діяльності цієї організації. Комунікаційна робота відіграє дуже 
важливу роль для ООН. Без інформаційного забезпечення неможливо досягти 
основних цілей організації. У цьому зв’язку, однією з головних ланок 
інформаційної діяльності ООН є інформаційні центри.

Таким чином, актуальність зазначеної теми випливає із необхідності 
ґрунтовного дослідження діяльності інформаційних центрів Організації, що є 
важливим інструментом для досягнення її головних цілей.

Об’єктом статті є інформаційна система ООН, а предметом – діяльність 
інформаційних центрів ООН.

Мета дослідження – проаналізувати головні проблеми, а також форми та 
методи діяльності інформаційних центрів ООН.

Інформаційні центри ООН (ІЦООН) є головними джерелами інформації 
про систему ООН в країнах, де вони розташовані. ІЦООН сприяють кращому 
розумінню та підтримці громадськістю цілей і діяльності ООН за допомогою 
масштабного поширення інформації про роботу Організації серед населення, 
особливо в країнах, що розвиваються. Перекладаючи інформаційні матеріали на 
місцеві мови, співпрацюючи з тими, хто формує громадську думку, 
розміщуючи в національних ЗМІ коментарі старших посадових осіб ООН або 
організовуючи заходи з метою залучення уваги до нагальних проблем, мережа 
ІЦООН дозволяє Організації розповісти світові про свою діяльність. Вони 
надають глобальним проблемам місцеве звучання і допомагають наблизити 
ООН до людей, яким вона служить.

Інформаційні центри є частиною Департаменту публічної інформації 
(ДПІ) ООН. Перші два ІЦООН були створені в 1946 р. В даний час в світі 
функціонують 63 інформаційних центра, служби та бюро. Регіональний
інформаційний центр ООН в Брюсселі обслуговує 21 західноєвропейську 
країну. Крім цього, на інформаційні центри в Каїрі, Мехіко і Преторії, де висока 
ступінь концентрації ЗМІ, покладено завдання проведення координаційної 
роботи з центрами сусідніх країн в інтересах розвитку і реалізації планів із 
просування пріоритетних тематичних питань ООН таким чином, щоб це 
викликало особливий резонанс у регіонах.



Інформаційні центри, служби та бюро ООН розташовані в 63 країнах 
світу і є важливою складовою зміцнення комунікації та злагодженості на рівні 
країн. ДПІ зміцнює потенціал цих центрів через групи ООН з питань 
комунікації на національному та регіональному рівнях з метою покращення 
злагодженості їх роботи з роботою  ін. підрозділів системи ООН.

Зусилля місцевих груп в області комунікації, які здійснюються під 
керівництвом або за сприяння інформаційних центрів у плані координації, 
включають спільне ведення веб-сайтів, публікацію бюлетенів та інших
інформаційних матеріалів, презентацію основних доповідей, що публікуються 
установами ООН, спільне проведення міжнародних днів і великих кампаній з 
питань комунікації.

З урахуванням того, що традиційні засоби комунікації залишаються 
основним компонентом діяльності в області суспільної інформації, ДПІ 
зосереджує увагу на підвищенні ефективності радіомовлення на шести 
офіційних мовах. Радіопрограми охоплюють широке коло пріоритетних питань, 
що знаходяться на порядку денному Організації. У своїх повідомленнях Радіо 
ООН останнім часом особливу увагу приділяє наступним темам: 
народонаселення; зміна клімату; профілактика неінфекційних захворювань та 
боротьба з ними, питання опустелювання, деградації земель та посухи в 
контексті сталого розвитку та подолання бідності; вибори в порушених 
конфліктом країнах і діяльність місій з підтримання миру; Близький Схід; 
Африка (гуманітарна криза в країнах Африканського Рогу і надання допомоги 
цим країнам). Радіо ООН також готує програми в ознаменування спеціальних 
заходів і подій, таких як Міжнародний рік осіб африканського походження, 
Міжнародний рік лісів та ін.

Велика увага приділяється роботі із розширення мережі партнерів в сфері 
радіомовлення, яка в даний час охоплює 126 країн, поряд з цим докладаються 
зусилля до того, щоб задіяти можливості Інтернету для донесення 
аудіоматеріалів безпосередньо до слухачів по всьому світу. Радіо ООН 
підвищило привабливість своїх програм для радіомовних станцій, 
забезпечивши пропозицію матеріалів в різних форматах і більш суворе 
дотримання термінів їх підготовки. Зведення новин оновлюються у даний час 
на веб-сайтах радіо ООН протягом всього дня. Про успіх цього підходу 
свідчить те, що завдяки безперервному оновленню даних число завантажуваних 
матеріалів різко збільшилася [1, с.10].

За останні роки до переліку радіомовних компаній, які отримують 
матеріали Радіо ООН, додалися: Національне радіо Гвінеї, «Вест Африка 
демокрасі Редіо», «Радіо Шанхай», «Чайна телеком», «Аріранг Редіо», «Кіодо 
ньюс», Литовське суспільне радіо, Європейська комісія, Національне радіо 
Колумбії, «Голос Ізраїлю» і «Айова паблік Редіо».

Зусилля Радіо ООН з вивчення можливостей використання нових 
платформ поширення радіоматеріалів також приносять свої плоди. Аналіз 
характеру прослуховування програм Радіо ООН свідчить про швидке зростання 
числа його слухачів на популярному сайті iTunes, що має свою аудиторію в 
різних частинах світу. Особливо помітним було збільшення числа слухачів 



програм китайською та англійською мовами – на частку iTunes припадає 
більше четвертої частини завантажень, зареєстрованих Радіо ООН.

Продовжується робота з удосконалення доступу до архівних матеріалів 
через спеціальний сегмент веб-сайту Радіо ООН - UN Radio Classics 
(«Класика Радіо ООН») [2]. Ця веб-сторінка, на якій представлені історичні 
аудіоматеріали ООН – від старих радіопрограм до історичних виступів, –
регулярно поповнюється матеріалами завдяки зусиллям з оцифровки і 
збереження записів минулих рр. з аудіотеки ДПІ. Доступ до цих аудіофайлів 
відкритий також через iTunes.

ДПІ підвищує привабливість і практичність веб-сайту Радіо ООН на всіх 
мовах, особливо в цілях розширення використання мультимедійного контенту. 
Для підвищення навичок роботи з мультимедійними засобами співробітники 
Радіо ООН пройшли навчальні курси з відеоредагування і підготовки слайдів.

Радіо ООН прагне збільшити число медійних каналів, що використовують 
його програми, додавши в свій список партнерів 150 станцій. Крім того, Радіо 
ООН використовує надані соціальними мережами можливості для охоплення 
ширшої аудиторії. 

Телекомпаніями та міжнародними компаніями-розповсюджувачами 
програм новин широко використовуються прямі трансляції засідань Ради 
Безпеки та Генеральної Асамблеї, заходів за участю Генерального секретаря, 
прес-конференцій, брифінгів та різних спеціальних заходів у Центральних 
установах ООН. Разом з тим ООН не обмежується лише прямою трансляцією 
новин - розширилася аудиторія двох найбільш популярних телевізійних 
програм: тележурналу «XXI століття» і програми «ООН в дії». В їх відповідних 
випусках висвітлюються пріоритетні теми та питання, що стоять на порядку 
денному ООН, такі як розвиток, мир та безпека, викорінення злиднів, епідемія 
ВІЛ / СНІДу, права людини та діяльність з підтримки миру. В рамках Нью-
Йоркського фестивалю програмі «XXI століття» була присуджена премія Silver 
World Medal (2009) за категорією «Тележурналістика».

Мережева служба «UNifeed», що дозволяє віщальним компаніям легко 
завантажувати високоякісні відеоматеріали, знайшла широке коло 
користувачів, включаючи такі найбільші світові мовні корпорації, як «Сі Ен Ен 
інтернешнл», Канадська радіомовна корпорація і «Сі бі ес ньюс». Число 
клієнтів «UNifeed» зросла більш, ніж у 10 разів. Аналіз відвідуваності сайту 
свідчить про неухильно зростаючу кількість ЗМІ, які користуються матеріалами 
цієї служби.

Аналогічна тенденція відзначається й на сторінці ООН на мережевому 
сайті обміну відеофайлами «YouTube», на якій зараз розміщені витяги з 
виступів Генерального секретаря, відеоматеріали із серії репортажів 
Телебачення ООН, спеціальні інтерв’ю з посланцями миру і послами доброї 
волі ООН, заяви старших посадових осіб ООН та матеріали про спеціальні 
заходи.

Основна увага в діяльності ІЦООН приділяється поширенню теле- і 
відеосюжетів Організації серед найширшої аудиторії. До неї відносяться прямі 
телепередачі та тематичні програми для використання телевізійними мовними 



компаніями в різних частинах світу і виробництва різних відеоматеріалів для 
онлайнового розповсюдження через численні платформи. 

Телебачення ООН проводить прямі трансляції засідань Ради Безпеки, 
загальних дебатів у Генеральній Асамблеї та  ін. великих заходів у Центральних 
установах в Нью-Йорку і Відділенні ООН в Женеві. Ці програми поширюються 
також через системи «Unifeed» і «UN Webcast». Готові до трансляції матеріали 
уважно відстежувалися і широко використовувалися міжнародними 
компаніями та телевізійними новинними агентствами.

Підготовлені Телебаченням ООН сюжетно-тематичні програми в довгому 
і короткому форматі служать основними продуктами, які використовуються 
міжнародними компаніями протягом десятиліть, і викликають підвищений 
інтерес у телевізійної аудиторії завдяки національним і регіональним 
телевізійним станціям у всьому світі. Основна телевізійна програма 
Департаменту «21st Century» регулярно транслюється мовними компаніями 
більш ніж в 60 країнах [3, с. 14]. Фрагменти цієї щомісячної тематичної 
програми отримали визнання на ряді міжнародних кінофестивалів і конкурсів: 
фільм «Камбоджа: прагнення до справедливості» був висунутий на престижну 
міжнародну премію «Еммі» в категорії «Актуальна проблематика»; фільми 
«Кенія, Массана: по шляху до збереження минулого» і «Тупик: афганські 
мігранти в Греції» були названі переможцями на кінофестивалі, організованому 
Асоціацією сприяння ООН. Також підготовлена та розповсюджена серія 
короткометражних телевізійних фільмів «Організація Об’єднаних Націй в дії».

У прагненні збільшити тематичний та географічний обхват спеціальних 
програм Телебачення ООН розширює партнерські зв’язки та процедури 
спільного виробництва з установами, фондами і програмами ООН, а також 
місіями на місцях. ДПІ провів відбір та вручив премію Телебачення ООН за 
короткометражні фільми, зняті молодими людьми в різних країнах світу, в 
рамках кінофестивалю «Плюрал плюс», проведеного Альянсом цивілізацій. 
У той же час ІЦООН активізували свої зусилля, з тим щоб представити 
тематичну програму Телебачення ООН, включаючи сюжети з фільму «21st 
Century» і «Організація Об’єднаних Націй в дії» нетрадиційним мовним 
каналам та ЗМІ, включаючи наукові установи, міжнародні конференції та 
семінари, а також соціальні медійні платформи.

Число місцевих телестудій, що ретранслює новини, спеціальні програми 
та ексклюзивні інтерв’ю в ООН по всьому світу, продовжує збільшуватися. 
Служба «UNifeed», яка поширює інформаційні матеріали з Центральних 
установ і більш ніж 40 установ, фондів і програм ООН, місій з підтримання 
миру та  ін. організацій через компанію «Ассошіейтед пресс», охоплює більше 
1000 мовних компаній в світі. Веб-сайт «Unifeed» пропонується в форматі MOV 
з високою і стандартною роздільною здатністю і є важливою платформою для 
мовних компаній в країнах, що розвиваються і для невеликих місцевих мовних 
агентств, які не мають доступу до супутникового телебачення «Ассошіейтед 
пресс». «UNifeed» продовжує надавати матеріали неурядовим організаціям, 
державним установам та навчальним закладам.



Для максимального глобального охоплення з використанням мережевих 
відеоматеріалів, ДПІ та ІЦООН розробляють подальші заходи щодо 
поліпшення підготовки прямих трансляцій та відеоматеріалів за запитом через 
Відділ ООН з Інтернет-мовлення. Все більшою мірою прямі трансляції з 
офіційних нарад ведуться не тільки англійською мовою, але також на рідній 
мові оратора з метою сприяння багатомовності. Збільшується міжнародна 
аудиторія, що стежить за прямими трансляціями засідань та заходів в 
Центральних установах через Інтернет. Крім прямих трансляцій Відділ ООН 
з Інтернет-мовлення надає відеокліпи для користувачів у всьому світі.

Відділ ООН з Інтернет-мовлення забезпечує прямі трансляції і трансляції 
за запитом через Інтернет не тільки засідань, що проводяться в центральних 
установах в Нью-Йорку, але також окремих заходів ООН за кордоном. 
Наприклад, Відділ ООН з Інтернет-мовлення висвітлює етапи засідань 
Економічної і Соціальної Ради в Женеві, сесій Ради з прав людини в Женеві і 
веде підготовку співробітників Відділення з метою надання таких послуг за 
рахунок підвищення ефективності та скорочення дорожніх витрат.

Служба Інтернет-мовлення ООН використовується як економічний спосіб 
сприяння внутрішній комунікації на основі прямих трансляцій 
загальноорганізаційних зустрічей зі старшими посадовими особами в Нью-
Йорку і співробітниками ООН в різних місцях служби. Співробітники все 
частіше користуються розміщеними в архіві відеозвітами про такі заходи, 
а також записаними курсами підготовки.

ІЦООН продовжують розширювати свою присутність на онлайнових 
платформах, включаючи YouTube, при цьому спостерігається постійне 
збільшення числа відвідувачів і користувачів, які переглядають канал ООН, що 
розміщується на цій платформі. В даний час на каналі ООН є більше 2100 
відеороликів [3, с. 18], причому щодня додаються нові інформаційні матеріали. 
Були створені спеціальні проекти та списки телепрограм для освітлення 
конкретних питань або інформування про спеціальні заходи. 

В ООН існує практика поширення фотографій, у т. ч.цифрових зображень 
з високою роздільною здатністю, через свою веб-сторінку [4]. Показники 
користування цим сайтом є високими, крім того, ІЦООН вивчають можливості, 
що надаються цілим рядом нових медійних сайтів. Почато розміщення окремих 
фотографій ООН на популярному сайті обміну фотофайлів Flickr.com, який 
привертає увагу великої кількості молодих користувачів і мережевого 
співтовариства блогерів. ІЦООН також користуються популярними 
мережевими інструментами та сайтами соціального мережевого спілкування, 
такими як канали Facebook, RSS і «Твіттер», для оповіщення всіх, хто стежить 
за поточними подіями в ООН, про появу нових фотоматеріалів на Фотосторінці 
сайту ООН.

Основною метою такої діяльності є своєчасне забезпечення якісних 
фотографій з основних заходів та подій в Центральних установах і 
забезпечення широкого доступу до фотознімків про роботу ООН на місцях. 

Веб-сторінка фотослужби ООН служить основним місцем доступу для 
різних користувачів, починаючи від журналістів і більд-редакторів до широкої 



громадськості та представників урядів та НУО. Результатом цього стало 
збільшення числа користувачів сайту. 

Фотослужба ООН взаємодіє з фотобібліотекою для розміщення на
веб-сайті більш різноманітних архівних фотоматеріалів про ранні роки 
діяльності Організації, в результаті чого був завершений трудомісткий процес 
оцифровування і редагування супровідних написів. З урахуванням наявного 
обсягу ресурсів оцифровування  ін. цінних архівних фотографій, які налічують 
приблизно 150 000 одиниць, є вкрай складним завданням.

Аудіобібліотека є цінним джерелом для ЗМІ, делегацій і широкої 
громадськості, забезпечуючи доступ до аудіо-записів засідань основних органів 
Організації, а також спеціальних заходів та брифінгів для преси в Центральних 
установах. Спостерігається тенденція постійного збільшення числа 
завантажень, незважаючи на сезонні коливання. У той же час радіоклассика 
ООН – старі радіопрограми, що публікуються на веб-сторінці аудіо-бібліотеки 
після оцифровування – продовжує залучати нових користувачів, включаючи 
студентів і наукових співробітників.

Основним завданням ООН є оцифровування всіх аудіовізуальних 
матеріалів при збереженні унікальної спадщини для майбутніх поколінь і 
забезпечення більш легкого доступу для громадськості. Крім мобілізації 
підтримки держав-членів ІЦООН активно звертаються за допомогою до 
установ, фондів та  ін. організацій, які можуть бути зацікавлені в підтримці 
такого важливого заходу. Щедрі приватні пожертвування через Фонд ООН 
дозволять ДПІ перевести в цифровий формат аудіозаписи всіх концертів, які 
відбулися в Центральних установах з 1950-х рр.. Цей проект забезпечить 
збереження унікальної частини спадщини Організації і Ліги націй. ДПІ планує 
надавати на запит користувачам у всьому світі доступ через Інтернет до записів 
концертів в цифровому форматі.

На основі здійснення своїх навчальних програм і програм 
індивідуалізованої підготовки, що надаються Бібліотекою ім. Дага 
Хаммаршельда та її філіями в галузі картографії, правової, економічної та 
соціальної областях, ООН забезпечує задоволення інформаційних потреб 
співробітників Секретаріату і представництв. Користувачі навчаються методам 
більш ефективної роботи з інформацією і отримання доступу до неї, 
удосконалюються їх навички користування широким переліком технологічних 
та інформаційних інструментів, які надаються в їх розпорядження. Упор нині
робиться на проведення навчальних занять «один на один» і в малих, а не 
великих групах, як це було раніше.

Електронний доступ до інформації має особливо важливе значення. 
Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда сприяє забезпеченню доступу доякісних 
інформаційних ресурсів з використанням електронних засобів, координуючи 
роботу Консорціуму з придбання електронної інформації для системи ООН. 
Доступ до таких ресурсів мають користувачі в Центральних установах і 
відділеннях системи ООН в усьому світі. Нещодавно Бібліотекою було 
завершено оцифровування основних документів Ради Безпеки за період з 1946 
по 1992 рр. англійською, іспанською та французькою мовами, що дозволило 



розширити охоплення Системи офіційної документації ООН (СОД). 
Продовжується співробітництво з Бібліотекою Відділення ООН в Женеві, яка 
займається перекладом в електронну форму документів Ради Безпеки 
арабською, китайською та російською мовами. 

Протягом останніх рр. програма депозитарних бібліотек координувала 
проведення серії регіональних семінарів, присвячених роз’ясненню нової 
орієнтації цієї програми з приділенням підвищеної уваги інформаційно-
просвітницької роботи і питань відведення бібліотекам нової ролі в якості 
партнерів ООН. Програми включають семінари для працівників депозитарних 
бібліотек і співробітників інформаційних центрів ООН, а також представників 
місцевих публічних та університетських бібліотек.

У рамках нової програми взаємодії з ВНЗ, навчальними та науково-
дослідними центрами розпочато роботу із сприяння безпосереднього обліку 
розроблених ними ідей в політиці, програмах та заходах ООН. Ініціативу 
«Вклад наукового співтовариства» схвалили понад 30 міжнародних мереж 
навчальних закладів. Зв’язки з ініціативою «Вклад національної спільноти» 
встановили понад 100 окремих закладів. Різноманіття представляються ними 
географічних регіонів і охоплюваний ними широкий ряд тематичних областей -
від мистецтва до медицини, техніки та соціальних наук – відображає всю 
багатогранність мандата самої ООН.

Також, в рамках своєї інформаційної роботи ІЦООН надають допомогу в 
розміщенні в газетах і в  ін. ЗМІ в усьому світі статей, підготовлених старшими 
керівними співробітниками ООН. Ці статті, присвячені деяким з найбільш 
гострих проблем, що стоять перед міжнародним співтовариством, публікуються 
на цілому ряді мов в 142 газетах світу. 

Завдяки розробці засобів внутрішньої комунікації в рамках Секретаріату 
вдалося домогтися прогресу в здійсненні ініціативи «Єдина Організація 
Об’єднаних Націй». Сторінка Інтранет Секретаріату – iSeek – відкривається у
всіх восьми основних місцях служби. Доступ до iSeek поряд з місіями з 
підтримання миру мають всі відділення на місцях Управління ООН з 
наркотиків і злочинності, всі бюро ІЦООН, сім субрегіональних відділень п’яти 
регіональних комісій і три регіональні центри з питань роззброєння. Триває 
робота з поліпшення доступу для всіх відділень, що забезпечить доступ до 
основних матеріалів iSeek для фондів та програм.

Доступ до матеріалів iSeek можна отримати і через портал «dele GATE»
(«Портал для делегатів»), який був перероблений у співпраці з Робочою групою 
з інформатики конкретно для задоволення інформаційних потреб делегацій, які 
працюють в центральних установах ООН в Нью-Йорку. Цей портал містить 
також посилання на основні інформаційні ресурси та матеріали, призначені для 
делегатів.

У рамках своєї діяльності з обслуговування новин ДПІ та ІЦООН 
забезпечують оперативне, точне і всеосяжне висвітлення всіх відкритих 
міжурядових нарад і прес-конференцій в Центральних установах й інших
місцях служби. У рамках заходів, що вживаються щодо економії коштів ДПІ 
скоротив число друкованих копій.



До матеріалів, що випускаються в паперовому вигляді в Центральних 
установах і поширених серед міжнародної аудиторії за допомогою Інтернету і 
через інформаційні центри ООН, належать: прес-релізи, що містять інформацію 
про засідання Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, заяви для преси; заяви, 
коментарі та послання Генерального секретаря і заступника Генерального 
секретаря, а також матеріали, отримані від ін. управлінь та департаментів ООН;
резюме брифінгів для представників преси та ін. прес-конференцій, що 
відбулися в Центральних установах.

Отже, серед головних функцій інформаційних центрів можна виділити 
наступні. ІЦООН розробляють і реалізують скоординовану комунікаційну 
стратегію для країн, де вони розташовані. Проводять консультації з Групою 
ООН по країнах та місцевими партнерами ООН, з метою залучення уваги до 
пріоритетних тем, основних пам’ятних дат і подій Організації. ІЦООН 
адаптують глобальні завдання ООН в контексті місцевих пріоритетів шляхом 
підготовки різноманітних інформаційних матеріалів на місцевій мові 
призначених для регіональних і національних аудиторій.

ІЦООН підтримують контакти з національними та регіональними ЗМІ 
в країнах, де вони працюють, надають інформаційні матеріали, аналітичні та 
тематичні статті засобам масової інформації, організовують інтерв’ю, прес-
конференції та брифінги. Вони пропонують такі інформаційні матеріали і 
послуги, як бюлетені новин, бібліотечне обслуговування, збірники 
відеоматеріалів, підтримують веб-сайти та ін. Інтернет-ресурси. На 
національному та місцевому рівнях ІЦООН працюють зі ЗМІ, надаючи 
інформацію журналістам, публікуючи газетні статті, регулярно беручи участь у 
підготовці телевізійних і радіо програм. Інформцентри співпрацюють з 
громадянським суспільством, сприяють просуванню найрізноманітніших тем за 
допомогою організації семінарів, виставок та  ін. заходів.

Багато ІЦООН регулярно випускають бюлетені новин, постачаючи
місцеві аудиторії інформацією про діяльність системи ООН в країні
перебування і у всьому світі. Частина бюлетенів новин доступна через Інтернет 
або служби підписки, при чому багато з них випускаються на місцевих мовах.

До популярних послуг, що надаються ІЦООН, входять їх довідкові 
бібліотеки, які забезпечують доступ до повного зібрання публікацій, доповідей 
та офіційних документів ООН. Більшість людей, що звертаються в 
інформаційні центри ООН, приходять для того, щоб скористатися 
бібліотечними послугами. Щорічно бібліотеки ІЦООН відвідують у середньому 
понад 200 000 осіб [5]. Ось лише деякі матеріали, які можна знайти в 
довідкових бібліотеках інформцентрів ООН: Довідкові матеріали про ООН та її 
фонди, програми та установи; Документи і публікації ООН, такі як: Статут 
ООН; Загальна декларація прав людини; Щорічники ООН; Бюлетені «ООН 
сьогодні»; Книги, періодичні публікації, карти і плакати; Інформаційні 
матеріали в режимі он-лайн та ін.

Застосовуючи сучасні комунікаційні технології, такі як CD-ROM, DVD та 
Інтернет, Інформцентри можуть також отримувати з Центральних установ ООН 
документацію в електронному вигляді. В переліку вказані деякі матеріали, 



доступні для ознайомлення в режимі «он-лайн»: UNBISNET та ін. бази даних 
Бібліотеки імені Дага Хаммаршельда; Система офіційної документації ООН; 
Каталог видань ООН; Довідник для дослідників із документації ООН. ІЦООН 
також мають у своєму розпорядженні збірки фільмівта відеоматеріалів про 
ООН, які надаються за абонементом місцевим органам мовлення, неурядовим 
організаціям та освітнім установам.

ІЦООН сприяють зміцненню принципу багатомовності шляхом 
підготовки і перекладу інформаційних матеріалів на місцеві мови. Вони
готують різні друковані матеріали: буклети, брошури, проспекти та 
інформаційні добірки, а також переводять видання ООН на місцеві мови. 

Також ІЦООН беруть участь у проведенні міжнародних днів, рр. і декад. 
Заходи у зв’язку з цим можуть приймати різні форми і включають презентації 
за участю національних та місцевих видатних діячів, практикуми, семінари, 
освітні програми, спортивні заходи, музичні вистави.

Інформаційні центри ООН залучають молодь до реалізації всього спектру 
своїх програм. Орієнтовані на навчальні заклади послуги, які ІЦООН надають 
працівникам освіти і учням по всьому світу, сприяють кращому розумінню ролі 
та діяльності Організації в пріоритетних областях. Багато Центрів проводять 
регулярні брифінги для учнів як в своїх приміщеннях, так і в школах і місцевих 
бібліотеках. Інформцентри ООН також співпрацюють з адміністрацією шкіл у
розробці орієнтованих на ООН навчальних програм для використання в класній 
роботі вчителями початкової та середньої шкіл. Інформцентри також 
організовують шкільні клуби ООН в навчальних закладах, де учні планують 
позашкільні заходи, наприклад, кампанії з охорони навколишнього середовища, 
конкурси есе і плакатів, в ході яких глобальні проблеми висвітлюються під 
місцевим кутом зору. 

Більше 1600 організацій громадянського суспільства, які мають 
асоційований статус при ДПІ, співпрацюють з Інформаційними центрами ООН 
у справі поширення інформації про діяльність ООН серед місцевих аудиторій 
[6]. Організації громадянського суспільства відіграють вирішальну роль у 
забезпеченні зв’язку з людьми на місцях. ІЦООН співпрацюють з організаціями 
громадянського суспільства та активно займаються проблемами, що стоять 
напорядку денному ООН. Неурядові організації (НУО) привертають ІЦООН як 
партнерів до організації семінарів, виставок та святкування пам’ятних дат з 
акцентом на таких ключових проблемах, як захист прав людини, охорона 
навколишнього середовища, викорінення хвороб і попередження зловживання і 
незаконного обігу наркотиків. Маючи в своєму розпорядженні штат 
професійних співробітників в області комунікацій, обізнаних про місцеві 
громадські проблеми, ІЦООН часто грають роль каталізатора, що мобілізує 
людей для вирішення спільними зусиллями серйозних проблем, що виникають 
перед людством. Неурядові організації співпрацюють з ДПІ з 1946 р. і є 
найважливішим партнером ООН у її діяльності на рівні країни. 

ДПІ вносить зміни з метою посилення та підтримки зусиль з 
розповсюдження новин та інформації про діяльність ООН серед найширшої 
аудиторії у всьому світі. До таких змін відносяться: створення віртуальної 



новинної кімнати, передача інформації по радіо і з використанням веб-мережі 
для забезпечення максимальних результатів підготовки новин і тематичних 
програм. ООН веде інформаційно-просвітницьку роботу в соціальних мережах. 
Робота в цій області орієнтована на збільшення числа платформ, через які 
клієнти можуть отримати доступ до продуктів Департаменту. Зокрема, 
соціальні мережі надають додаткову можливість для клієнтів, які до того ж 
мають доступ до всіх матеріалів на основі традиційних мовних послуг та веб-
сторінок. Соціальна мережа дозволяє також Департаменту проводити 
перехресну рекламу своєї продукції і пов’язувати свою роботу з роботою більш 
широкої системи ООН. 

Центр новин ООН – головний мережевий портал, на якому розміщуються 
найсвіжіші новини пророботу ООН в її Центральних установах в Нью-Йорку і в 
масштабах всієї системи ООН. Він є одним з найбільш популярних розділів 
сайту ООН, викликаючи стабільний інтерес у користувачів у всіх його мовних 
версіях. Платформа баз даних цього порталу дозволяє автоматично виводити 
повідомлення на зростаюче число сторінок веб-сайту ООН, включаючи недавно 
перероблену головну сторінку, що дозволяє забезпечувати безперервне 
оновлення інформації про останні події. У той же час матеріали Центру 
інформації ООН залишаються надійним джерелом новин про ООН для цілого 
спектра зовнішніх веб-сайтів, від популярних агрегаторів новинних 
повідомлень, таких як Google News і allAfrica.com, до ЗМІ, навчальних закладів 
та неурядових організацій.

Останнім часом Інформаційні Центри ООН домоглися серйозного 
прогресу. Завдяки визначенню пріоритетності своїх тематичних кампаній і 
розширення своєї співпраці з партнерами в рамках системи ООН вони змогли 
постачати свої інформаційні матеріали для цільової аудиторії найбільш 
ефективним з точки зору витрат чином. Успішній роботі сприяв такий фактор, 
як ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій, що 
доповнюють одна одну особливо таких інструментів соціальних ЗМІ, як 
Facebook, YouTube, Twitter і Flickr. Надалі використання соціальних ЗМІ буде 
розширюватися. Разом з тим, ефективне використання цих інструментів 
вимагає цілодобової роботи кваліфікованого персоналу. Оскільки при
проведенні кампаній все частіше використовуються платформи соціальних 
ЗМІ, ДПІ буде необхідно виділити ресурси на збір статистичних даних і
кількісних показників, з тим щоб отримати можливість проаналізувати 
ефективність застосування цих інструментів. Інше завдання буде полягати в 
тому, щоб розширити сферу застосування цих інструментів на якомога більшій 
кількості мов.

Отже, мережа інформаційних центрів ООН має ключове значення у 
зверненні ООН до народів світу і донесення до них інформації про Організацію 
на їх рідних мовах. Ці центри, працюючи в тісній координації з установами 
системи ООН, місцевими громадськими організаціями та приватним сектором, 
виходять на ЗМІ та навчальні заклади, співпрацюють з урядами, мають свої 
власні бібліотеки та підтримують різноманітні електронні інформаційні 
ресурси.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE UNITED NATIONS 
INFORMATION CENTRES’ ACTIVITIES

The article analyzes the forms and methods of the United Nations information 
centres’ activities. The role of information centres as the main source of information 
about the UN system is revealed. The author also considers the work of the 
Department of Public Information in the field of broadcasting. The effectiveness of 
Internet using is analyzed. The article highlights the main functions of UN 
information centres in the host countries and the services they provide.

The article also focuses on the dissemination of videos of television and online 
services via websites and social networks. The effectiveness of the use of podcasts 
and expand the presence of UN information centers on online platforms including 
Flickr, YouTube, Facebook, RSS and «Twitter» were analyzed. Problems of digitizing 
audiovisual material to preserve the heritage and provide easy access to the public 
are show. The role of Dag Hammarskjold Library in the information system of the 
UN and its activities ensuring access to information resources through electronic 
means is studied. The main functions of United Nations information centers in the 
host countries and the services they provide are analyzed.
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centres, the Department of Public Information, information providing.
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DEVELOPMENT OF EFFECTIVE PUBLIC PRESENTATION SKILLS 
AMONG THE INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS USING 

SOFTWARE PACKAGE

The article outlines softwaremethods of teaching public presentation skills to 
the public relations students. This article is focused on outlining the software 
learning as a progressive method of education. The author reviews the ideas of the 
scientists and teachers regarding the software-using teaching public presentation. 
The author defines the aim of the software teaching: teaching the students correct 
public presentation language, to training creativity in the students, helping the 
students overcome fear of public speaking. The author stresses upon the main 
educational bases of introducing the method: basic principles, organizational 
scheme, sequence of tasks, aims of the method. The article contains detailed 
description of the key software tools used for teaching the public presentation skills, 
based on her own experience. The author shares her personal experience of 
introducing the software teaching and concludes with the advantages (increasing 
students’ motivation, developing professional qualities. Preparing for the future 
career) and disadvantages (insufficient readiness of students and tutors, difficulty for 
introverted students and the technical availability of the software package). Finally 
the author presents future perspectives of the research, regarding importance of 
introducing up-to-date methods for creating individuality of Ukrainian specialists, 
the international relations specialists in particular. 

Key words: software-package, tools, public presentation, international 
relations students, method, training, high school.

Introduction. Training the international relations students in skills of public 
speaking requires for a variety of the up-to-date methods, interactive teaching; the 
software tools being one group of them. The newest requirements to training the high 
school students, of the international relations specialization in particular, stipulate for 
implementation of these methods. Various computer technologies applied within the 
training process provide for teachingthe specialists,ready to interact professionally 
under the changing circumstances as well as for their increased motivation and 
interest in learning. Due to insufficient information coverage of theissue, 
thefollowing theme of the research was chosen by the author: Development of 
effective public presentation skills among the international relations students using 
software package.

The aim of the article was to analyze the notion of the «public presentation 
skills» as well as the attitude of the modern scientists to introduction of training by 
using software packagein order to improve students’ public presentation skills, to 
define basic directions the software may be used in, to analyze benefits and 



disadvantages of the computer technologies’ use for teaching how to make public 
presentation, to offer the subsequent possible directions of the research regarding the 
issue.

Literature review. The issue of training students to academic and professional 
discourses has been examined from a variety of methodological and theoretical 
perspectives by various authors: J. Boyle [3], J. Murphy [7], A. Zareva [11], M. Koch
[6] and others. However, there has been a relative shortage of research into the 
acquisition of public academic discourses and skills regarding speaking. The notion 
of the public presentation is defined[8] as the process of presenting something 
focused around an individual’s speech to the audience, or the act of speaking before a 
large group of people. This notion of the public presentation was describedby such 
scientists as M. Koch [6]and K. Richards [10], W. Bankowski [2], etc. Regarding the 
ways of teaching public presentation, most authors consider that the involvement of 
the student into the study process and direct participation in computer technology-
based learning provide for good results. R. Atkinson [1]considers that the innovation 
approach to teaching requiring direct involvement of the student via software package 
leads to improved academic achievement results.Vice versa, most authors agree that 
teaching without software package provides for maintaining the important role of the 
textbooks, depressing the student’s will for the knowledge and interaction. 
Bankowski states the software learning to be a must because up to his mind, 
«students aren’t used to the individual research» [2].Generally, most authors regard 
the software methods as those which are necessary for teaching students public 
presentation, increasing their learning motivation, improving quality of the 
knowledge and skills as well as training their creativity, ability to work under the new 
circumstances, cooperate in a team, etc.

Discussion. The author has defined public speaking as speaking (or disclosing 
some information) before a large group of people, regardless of the speaking aim. 
The International relations students, due to the requirements of the profession, must 
master these skills perfectly. Literature review established that software teaching is 
an effective educational method used to teach the students public speaking. 
Hereinafter the author is going to analyze basic directions of application of the 
software methods for teaching public speaking, the advantages and disadvantages of 
them, and to explain on practice this use. 

The author has defined the following directions of public speaking 
training:teaching rhetorical principals;teaching sketching of the speech; teaching 
correct public presentation language; teaching interaction with the others, etc. Here 
both general and audience-oriented psychological strategies combined with the other 
academic skills training must be performed via the software learning. 

The aim of the software teaching is to teach them correct public presentation 
language, to teach them create the presentation in any Software program, keeping to 
the logical sequence, to train creativity in the students, to help them overcome fear of 
public speaking through recording their presentations in the Internet.

The abilities and skills developed during teaching the public presentation are 
the following: evaluating resources, generating and organizing information; finding 
relations, causes and effects, comparing and contrasting ideas; interpreting data and 



results; inferring, synthesizing, analyzing and paraphrasing; making judgments, 
explaining and concluding; discussing and solving problems.Teaching information 
search as a separate direction of the study using the software should be directed at 
developing the abilities of identifying the relevant information, keeping to 
appropriate forms of the Internet search, using the key words, narrowing the subject 
headings or any other bibliographical details, using many on-line indexes, finding 
hard copies of periodical publications, etc.

The strategy of using the software package for teaching the public presentation 
skills includes the following sequence: demonstrating the students’ good public 
presentation and videos, emphasizing the strong points of the presentations, 
presentation skills, the use of written notes, body language of the presenters, 
interaction with the audience, eye contact. Cohen states that this is the way 
motivation «could not only be sustained but also possibly enhanced» [4]. 

Internet learning includes such strategies as the use of e-tools (electronic 
books, podcasts and video clips, recording themselves) and software package. The e-
tools methods include video-conferencing [9] and face-to-face interaction through 
online virtual worlds [5]. 

Due to the author’s personal experience, video conferencing as an effective 
method of teaching the public speaking as it provides for opportunity of 
communication without the need to visit the classroom. The possibility of 
communicating through countries and continents is provided by this method, which is 
particularly important as the native speakers may be invited to a class session in this 
way. Facilitation of the cultural exchange as well as increasing students’ motivation 
for learning is the benefit of this method. The method doesn’t require sophisticated 
equipment, just a camera, microphone and Internet connection.

The software package types which provide for the public presentations 
technical support are: Skype, iChat and FaceTime or Flash Meeting. Another 
softwarepackage is Adobe Connect with function of young learners’ protection, free 
from advertising, to be shared between many users or institutions, once purchased. 
Most video conference systems provide the users with such opportunities as sharing 
the whiteboards, text chat source, etc.

Having reviewed opinions of the scientists and the author’s personal 
experience, the following software programs which may be used for teaching the 
public presentation skills were defined: the Blogger, the Tricider, the Wallwisher, the 
ELLO English Huge, the Voice Thread Excellent, the MailVu, the Voxopop, the 
My Brain Shark Versatile tool.

The software tool Blogger supported by Google may be used for training the 
student’s abilities to express their ideas on public, share the information, with 
feedback received from the others. This teaches the students to speak clearly, keep in 
touch with the audience, perceive criticism positively and overcome the fear of 
public. The software Tricider Quick provides for an opportunity to share the ideas 
with others, mostly in written form, and it also makes a good platform for comments, 
brainstorming, debates, etc. The software tool Wallwisher is a collaborative 
electronic board used for making comments on the chosen topic. It may be useful in 
teaching the students cooperation with the audience, commenting, in both written and 



oral( recorded with a camera) way. The source ELLO is a reference source which 
contains a collection of monologues and dialogues from a whole variety of speakers 
which can be used by the students while preparing their own presentation. The 
software program Audio/speaking is a tool present on each computer which allows to 
record a five-minute-length recordings, and it should be used by the students as the 
first software program to learn the Public Presentation skills. Here the students are 
provided with an opportunity to record their speech and then re-listen, with the 
subsequent correction, or further share it with the others. The author strongly 
recommends that the students use this tool first, before any others. The Vocaroo 
software tool is a program which allows students to record their voice and send the 
recording via an email. 

 The Voice Thread is a software tool which provides the students with an 
opportunity of sharing their audio or video comments regarding certain images, 
videos and documents, and this can be used to teach the students how to interact, 
prove their own opinion, behave politely in the public media space. The MAilVi is a 
software audio tool which uses the webcam facilities of a computer. This software 
allows for simple webcam recordings done individually, in pairs or in groups. This 
software would be useful for senior students, mature enough to perform the group 
work pattern. 

The VoxopopAuidio is a software tool which lets the students share their ideas 
in a group discussion, but not in a written form, in recordings. All communication via 
this platform is conducted in recordings: questions, sharing the ideas and the 
subsequent feedback. The myBrainShark is a software tool which provides with an 
opportunity of uploading any type of a presentation(video, PP presentations, 
documents, with voice added), the information to be shared among the others through 
the email, a blog or a Moodle site. Another important group of methods includes the 
Internet Social Network learning, which is particularly useful while training the skills 
of Public Presentation: Facebook, Twitter, YouTube and Wiki are the sources to be 
used. 

The Facebook social network offers opportunity to create a group(which may 
correspond to the small group, academic group or the whole course group, or a group 
of a particular tutor’s students) and use the Wall for the discussion. The students may 
upload their texts, presentations or videos, the others to be notified by home page 
notification. This source really provides for quick feedback because the participants 
may be notified through their mobiles about the new updates. Being connected inside 
the group via the Facebook Friendship, the students may exchange their thoughts on 
the presentation in a private chat, which is especially significant for introverted 
students. The students may at first share their speeches with close friends and even 
communicate in the Facebook Messenger live, and only after it present publicly their 
speech.

The Twitter Network is another social network used by more senior students. 
This network is better used for written records, but the advantage of it is its 
availability from the smartphone. This network is good while being on the stage of 
planning and sketching the public speech, searching for interesting ways of 
presentation, etc. The author considers it useful for the students to subscribe for the 



Twitter page of famous Public Companies, Business Coaches, Philosophers, to be 
notified about the new ideas and methods of presenting your own speech. Another 
advantage is that the notifications on the course of the tasks for Public Speaking may 
also be sent through it. The source allows using direct links, sharing ideas and 
communicating freely.

The Social network source YouTube is a direct Video Presentation source 
where the students may upload their webcam or mobile phone recorded presentations, 
demonstrations, etc. The same PowerPoint presentation is better to be video-recorded 
by a student, with voice accompanying it, and then uploaded into the YouTube. 
A teacher may offer the students only to listen to the YouTube presentation for the
first time, with their eyes closed, to share their impressions, and only then to watch 
the video, with the further analysis of the video, pictures used, behavior, etc. This 
provides for wide opportunities: to video the student, to use brief segments of other 
videos, films, news programs, etc. Another possibility of work in YouTube is to 
create a shared account where all students may upload their videos, to be discussed 
further. 

To sum up, the «Internet and software tool» students’ activities aimed at 
learning how to prepare and present public speaking may be categorized as follows:

1. Preparing the speech. 
a) Choosing the topic. Searching for the present Public Speeches, a text, audio 

or video in the Internet. The students are required to master the skills of Internet 
search, using various search programs with various functions (search by word, by 
phrases, by dates, by authors, context-related search).

b) Preparing a plan, a sketch of the student’s speech, consulting with the 
downloaded samples. If the students are joined by common platform (like a group in 
Facebook, Twitter, etc.),- consulting with the other students or a teacher.

c) Recording the speech. Writing the text of a speech and sharing it on any of 
the mentioned sources, with subsequent correction. A student may at once prepare a 
presentation with his recorded voice or record the speech and upload it into the 
Internet. 

2. Sharing and receiving the feedback. Correcting the speech after 
reprimands.Adjusting the text according to the remarks of the teacher and other 
students. If the speech is good enough not to be corrected furthermore – organizing 
public discussion in the Internet, using the recorded voice programs.

Teaching the students public presentation skills using the software is an
up-to-date method which has some advantages and disadvantages. 

The advantages of the method are:
- the method is motivating, interesting and creative;
-itmay be used by both introverts and extroverts, especially in case of fear of 

public speaking; it helps to overcome this fear;
- the students and a tutor can communicate and follow the course of performed 

tasks 24/7, with live notifications;
-all the required information is available“at hand”;
-a student has an endless number of attempts of uploading his work, with 

feedback received from the others;



-if a speech was unsuccessful or a student is ashamed of it, he can always 
delete it.

So, the software learning has many advantages, mostly expressed in instant 
connection, opportunity to add and remove the speech and receive live feedback.

The disadvantages of the method are:
-It requires for the Internet connection, which sometimes may be disrupted. 

This makes impossible further work, so the method may fail if the students are far 
from big cities. Unfortunately, problems with internet connection may occur even in 
the capital.

- The students may not be ready for public sharing their presentations, and due 
to resemblance with the social networks, the border between public speaking and 
private videos may disappear. The tutor must stress upon the basic rules of public 
speaking and correct the students if necessary.

-Introverted students may find it difficult to share their videos in public, the 
discussion may contain hidden aggression, etc. The tutor must warn the students 
about basic rules of behavior in the Internet before starting the project. If a student 
proves to be uncooperative, he shouldn’t work in a project.

-Some Ukrainian teachers don’t understand the method, keeping to the 
classical «student-teacher-classroom» scheme of education, and they may inhibit the 
educational process. This requires for personal growth of the tutors, enriching their 
methodical experience, etc.

Conclusions. The performed review of the literature and personal experience 
of the author provided for the following conclusions:

Public speaking is defined as a process of presenting something focused around 
an individual’s speech to the audience. Software teaching is an effective educational 
method used to teach the student public speaking. The aim of the software teaching is 
to teach the students correct public presentation language, how to create 
presentations, to train creativity in the students, to help the students overcome fear of 
public speaking.Public presentation requires for the following abilities and skills: 
evaluating resources, generating and organizing information; finding relations, causes 
and effects, comparing and contrasting ideas; interpreting data and results; inferring, 
synthesizing, analyzing and paraphrasing.The following software tools are the most 
commonly recommended to be used for teaching the International Relations students 
public presentation: the Blogger, the Tricider, the Wallwisher, the ELLO English 
Huge, the Voice Thread Excellent, the MailVu, the Voxopop, the My Brain Shark 
Versatile tool. The social network which may be used for the same aim are:Facebook, 
Twitter, YouTube and Wiki.The advantages of the software public speaking learning 
are that the method provides for increased student’s motivation, develops necessary 
professional qualities, is up-to-date and prepares the students for the future 
professional activities. The disadvantages include insufficient readiness of both tutors 
and students for such method, difficulty for introverted students to work via the 
program, and, of course, the availability of the Internet, an absence of which makes 
this method impossible.However, the author considersthe method extremely useful 
for teaching the International relationsstudents public speaking, Up to the author’s
mind, the subsequent comparison study of public speaking teaching by classical 



methods and the software teaching should be performed with the students of the first 
and last courses. 
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РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНИХ УМІНЬ ПУБЛІЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті описано технологію формування у студентів умінь та навичок 
публічної презентації із застосуванням програмного забезпечення. Зміст 
статті сфокусовано на окресленні програмного навчання як прогресивного 
методу освіти. Автором було проаналізовано погляди науковців та викладачів 
вищої школи стосовно навчання вмінь публічної презентації із застосуванням 
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програмного забезпечення. Визначено мету навчання публічної презентації: 
навчання коректної мови презентації, створення презентації, розвиток 
креативності, психологічна робота зі студентами. Автор зупиняється на 
наступних головних засадах методу: основних принципах, організаційній схемі
(планування, пошук літератури, консультації, виклад власного матеріалу, 
корекція), послідовності завдань. Стаття містить детальний опис провідних 
засобів програмного забезпечення, що використовуються для навчання умінь 
публічної презентації, базуючись на власному досвіді (програми Blogger, 
Tricider, Wallwisher, ELLO EnglishHuge, VoiceThreadExcellent, MailVu, Voxopop). 
Автор розкриває власний досвід застосування навчання із програмним 
забезпеченням, підкреслюючи головні переваги (розвиток креативності, 
активізація пізнавальної діяльності студентів, підготовка до майбутньої 
професійної діяльності) та недоліки (неготовність викладачів та студентів до 
методу, психологічні перепони, практичний аспект відсутності програмного 
забезпечення та доступу до Інтернет) такого навчання. Наприкінці автор 
презентує майбутні перспективи дослідження, зважаючи на важливість 
введення сучасних методів, спрямованих на створення індивідуальності 
українських спеціалістів, студентів-міжнародників зокрема.

Ключові слова: програмне забезпечення, метод, навчання, вища школа, 
публічна презентація, міжнародні відносини, студенти.
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
У СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Статтю присвячено проблемі підвищення мотивації до вивчення 
іноземних у студентів ВНЗ з поглибленим вивченням англійської мови 
(наприклад, майбутніх філологів-перекладачів) засобами міжкультурних 
зв’язків. 

В історії освіти іноземна мова завжди займала неоднозначне місце: то 
вона ставала об’єктом особливої уваги, то опинялася на рівні другорядного 
предмета. У зв`язку з цим однією з центральних проблем педагогіки вищої 
школи виступає дослідження мотиваційної сфери особистості як фактора 
ефективності учбової діяльності, який включає в себе необхідність вивчення 
усвідомлюваних мотивів, здатних активізувати особистість у процесі 
пізнання.

Парадоксальність ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, в умовах, 
коли вивченню іноземної мови приділяється велика увага, полягає в тому, що 
ефективність вивчення іноземної мови залишає бажати кращого.



Кожний викладач хоче зробити своє заняття цікавим та захопливим. 
Практичний досвіт переконує нас в тому, що найголовніше у вивченні 
іноземної мови - це мотивація студентів.

Ключові слова: мотив, мотивація, міжкультурний зв’язок, 
соціокультурне середовище.

Комплексність, теоретична і практична значущість проблеми мотивів 
учіння визначили широту та інтенсивність її дослідження у психології та 
педагогіці, необхідність винесення на передній план різних аспектів даного 
феномену. Так, значна увага приділялася вивченню природи мотивів 
(В. Г. Асєєв, Л. І. Божович, Г. І. Щукіна, М. В. Матюхіна, С. Г. Москвичов та 
ін.), їх зв’язку з психічними процесами, емоціями та почуттями, 
індивідуальними особливостями суб’єктів учіння (В. С. Мерлін, 
Н. І. Рейнвальд, К. О. Альбуханова-Славська, І. А. Джидар’ян, М. І. Алексєєва 
та ін.), закономірностей формування мотиваційної сфери особистості 
(Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьев, Л. І. Божович та ін.). 
Обґрунтовувалася необхідність та робилися спроби дослідити шляхи і методи 
формування мотивів учіння (В. Г. Асєєв, М. В. Гамезо, Л. С. Непомняща, 
Г. І. Щукіна, С. Т. Григор`ян, А. К. Маркова та ін.). Значна увага приділялася 
вивченню методики викладання конкретних предметів та їх аспектів як засобу 
формування мотиваційної сфери суб’єкта учіння, досліджувався мотиваційний 
потенціал того чи іншого виду навчальної діяльності (Є. І. Пассов, 
В. П. Кузовльов, Г. В. Рогова, Т. І. Левченко та ін.). Дослідженню 
мотиваційного компоненту навчальної діяльності студентів та вивченню 
засобів його формування присвячені роботи Н. О. Савотіної, 
А. А. Вербицького, А. І. Єпіфанцевої та ін.).

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів

Психологи стверджують, що однією з найактуальніших проблем сучасної 
педагогіки є розвиток й постійна підтримка навчальної діяльності, забезпечення 
сприятливого емоційного клімату на заняттях.

Особливу складність в вивченні іноземних мов, дотепер представляє 
нестаток мотивації. Іноземна мова представляє собою не просто «ще один 
предмет програми» освіти, це нова система мислення, новий образ світу, тому 
що мова – не набір знаків, засіб сприйняття; говорити й розуміти мову – це не 
питання перекладу, це питання бачення світу. Без ґрунтовного стимулу таку 
задачу не вирішити.

Мотивація є найбільш безперечним і вивченим фактором успішності 
вивчення в цілому і вивченні іноземної мови зокрема. Вона є пусковим 
механізмом будь-якої діяльності, чи то праця, спілкування чи пізнання. Існує 
зовнішня та декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як 
правило, націлює учнів на досягнення кінцевого результату вивчення. 
Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес вивчення.
А для цього необхідно будувати процес вивчення таким чином, щоб ті хто 
вивчають мову на кожному етапі відчували просування до наміченої цілі. Крім 



широко відомої зовнішньої та внутрішньої мотивації, в зарубіжній психології 
розрізняють глобальну, ситуаційну та інструментальну мотивацію.
Дослідження показали, що усі види мотивації необхідні при вивченні іноземної 
мови.

Зовсім недавно для багатьох учнів єдиним мотивом вивчення іноземної 
мови було отримання гарної оцінки. Змінилося життя – змінилося відношення 
до предмету. Знання іноземної мови стає обов’язковим компонентом 
професійної діяльності та забезпечує більш повноцінне й цікаве проведення 
вільного часу. Звідси й посилення відповідальності викладача за рівень знань.

Психологи стверджують, що передача знань від вчителя до учня минаючи 
власну діяльність учня по оволодінню знань, не представляється можливим. 
Домінуючими мотивами учбової діяльності учнів повинні стати мотиви 
пізнання навколишнього світу. При цьому важливо, щоб учні оволодівали 
діями й засобами цього пізнання, щоб на першому місці були мотиви їх 
реалізації себе як особистості. Тому необхідно казати про мотивацію, як 
результат внутрішніх потреб людини, його інтересів й емоцій, цілей та задач, 
наявність мотивів, направлених на активізацію його діяльності.

Визнаючи провідну роль мотивації в вивченні іноземної мови, викладачу 
необхідно уявляти собі засоби й прийоми її формування в умовах навчального 
закладу. При розгляді проблеми мотивації та пошуку шляхів її формування, 
недопустимим є спрощення її розуміння. Формування мотивації – це не 
переклад викладачем у голову учнів уже готових мотивів та цілей навчання. 
Формування мотивів – це, насамперед, створення умов для проявлення 
внутрішніх побуджень до навчання,усвідомленням їх самим учнем та подальше 
сомарозвинення мотиваційної сфери. Між тим при оволодінні іншомовною 
культурою зовсім не байдуже які мотиви побуджують до здійснення діяльності. 
Найбільш цінні мотиви важливо довести до рівня повного усвідомлення, щоб 
надати їм пробуджуючу силу.

Існує багато сучасних підходів до проблеми мотивації з виведенням 
культури на перше місце. Один з аспектів – уміння орієнтуватися в 
соціокультурному середовищі країни, мова якої вивчається. Найбільш цікаві в 
цьому плані роботи В. В. Сафонової, Є. І. Пасова, В. П. Кузовлева, 
Т. У. Тучкової, Б. Монка.

Важливість мотивації при вивченні іноземних мов безперечна. Багато 
досліджень доводять, що використання соціокультурного компоненту навчання 
відображає реальні потреби студентів в отриманні міждисциплінарних зв’язків, 
пов’язаних з організацією культурних зв’язків з носіями мови. Завдання, метою 
яких є формування соціокультурної компетенції, якнайкраще сприяють 
підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов, особливо завдяки своєму 
дослідницько-пошуковому спрямуванню.

Кожний підхід має свої принципи і у всіх присутня необхідність 
мотиваційної забезпеченості навчання. Але реальність включення механізмів 
дії мотивів у учнів недостатньо опрацьовані практично. Усі вони впевнено 
стверджують, що мотив повинен буди присутнім як на початку заняття, так і 



створення системи мотивів для кожного окремо взятого його етапу. Виділяють 
три мотиваційних блока заняття:

1. На початку заняття задіються основний мотив або мотиваційна 
композиція, з якими логічно пов’язані цілі заняття.

2. Наприкінці - мотиваційний міст до наступного заняття. Це оперативна 
й перспективна мотивація.

3. Протягом усього заняття діє блок мотиваційної підтримки.
Висновки з даного дослідження. Мотив повинен стати тією точкою 

опори, на якій будується увесь зміст заняття. Для цього, як зазначає Є. І. Пасов 
відмічає, що викладач повинен бути гарним сценаристом, режисером і 
актором». Якщо брати до уваги студентів філологічних факультетів та 
факультетів з поглибленим вивченням іноземної мови, то в даному випадку 
важливість мотивації при вивченні іноземних мов є безперечною. Формуванню 
мотивації можуть сприяти: використання соціокультурного компоненту 
навчання, організацією культурних зв’язків із носіями мови та формування їх 
соціокультурної компетенції.
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INCREASING MOTIVATION TO STUDY FOREIGN LANGUAGES 
AMONG THE INTERNATIONAL RELATIONS FACULTY STUDENTS

This article is devoted to the problem of motivation of learning foreign 
languages. It studies the impact of intercultural links on motivation for learning 
English of University students.

In the history of education foreign language teaching has always occupied 
ambiguous position: it became an object of a specific attention at some periods, at 
others was viewed as an afterthought. In light with this, investigation of a 
motivational sphere of a person as a factor of an effective education process that pre-
requisites the necessity of learning conscientious motives able to activate personality 
in the cognitive process, has become one of the nuclear problems of higher education 
system in Ukraine.
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The paradoxically of the present-day situation when a lot of attention is drawn 
to FLT consists in the fact that the efficiency of language learning still leaves much to 
desired.

Every teacher wants to make his or her class interesting, entertaining and 
challenging. But practical experience brings us round to the fact that students’ 
motivation is the most important in ELT.

Key words: motive, motivation, intercultural links, sociocultural environment.
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ПОЛІТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ

Досліджено антропологічну сутність феномену міжнародного 
тероризму й розглянуто його роль у соціокультурному бутті сучасної 
цивілізації. Міжнародний тероризм розглядається як суперечливий фактор 
сучасної світової деструкції та як одна з найбільших загроз людській 
цивілізації. Увага акцентується на сутності міжнародного тероризму з точки 
зору політико-антропологічного підходу.

Часто міжнародний тероризм стає індикатором та наслідком кризи в 
соціально-політичній, етнокультурній та релігійній системі сучасного 
суспільства. Тому при дослідження даного феномену потрібно враховувати 
усю різноманітність факторів, які впливають на формування, розвиток і 
поширення даного вияву міжнародної агресії.

Антропологічна сутність застосування насильства у формі тероризму 
проявляється у спрямуванні його ззовні, тобто у реалізації дихотомії «свій-
чужий». У спробах подолання міжнародного тероризму доцільним видається 
притримування загального курсу розвитку і гуманізації людської спільноти
(можна простежити прямопропорційну залежність – що розвиненіша 
культура в суспільстві, що більше вона наповнена гуманістичним змістом, 
повагою до особистості, то частіше засуджується жорстокість та прояви 
тероризму) та зміцненні ролі держави. 

Ключові слова: тероризм, міжнародний тероризм, політична 
антропологія, цивілізація, політичні ризики, глобалізація, загроза, 
ідентичність.

Феномен тероризму досі у політичній і антропологічній науці не отримав 
універсального трактування, зважаючи на його складність і свідчить про його 
неоднозначність та феноменальність. Крім того, розвиток цього явища 
пов’язаний із процесами глобалізації соціально-політичного й економічного 
простору.

Глобальний дестабілізуючий характер міжнародного тероризму робить 
аналіз цього феномену безумовно актуальним. Різноманітність форм і видів 



проявів терору в сучасному світі, широкий спектр засобів і методів впливу, які 
застосовуються з метою нав’язування суспільству певних ліній поведінки, 
вражає тим, наскільки швидко адаптуються прояви політики залякування і 
насильницьких дій під впливом актуальних соціокультурних, економічних і 
політичних умов життя суспільства. Новітні технологічні досягнення часто 
обертаються проти цивілізації і світу, піднімаючи рівень і опору, і втрат до 
нових вершин.

Аналіз причин та умов виникнення тероризму, загальна характеристика 
окремих із них, політико-антропологічні аспекти цього питання стали 
предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема: 
В. Антипенка, В. Канціра, В. Борисова, В. Тішкова, В. Римського, Б. Крозьє,
Ж. Діспо та  ін..

Мета статті формулюється у розкритті сутності феномену міжнародного 
тероризму, що становить загрозу сучасній цивілізації з погляду політико-
антропологічного підходу.

У протиборстві цивілізованого світу і міжнародного тероризму, і в 
підсумку в рядах тих, хто програв виявляються всі – і організатори, і жертви, і 
глядачі трагічних подій. Слід зазначити, що інтенсивне міжнародне правове і 
силове співробітництво в сфері протидії тероризму не зробили людство менш 
уразливим перед його погрозами. Більш того, методи, які розроблені й 
застосовуються для профілактики і боротьби, все частіше показують свою 
неефективність. Соціально-гуманітарні науки, на жаль, поки не досягли успіху 
в пошуку антидотів тероризму.

Можна нескінченно апелювати до пошуку раціональних політичних та 
економічних основ даної діяльності, але вже стає очевидним, що для створення 
адекватних теоретичних моделей, їх розуміння і пояснення, необхідно брати до 
уваги вплив всієї різноманітності етнокультурних, релігійних, світоглядних, 
атнопологічно-суб’єктивних факторів, що дозволяють нам оцінити і зіставити 
одномоментні ірраціональні нелінійні мотиви як суб’єктів тероризму, так і 
дослідників, що займаються вивченням даних проблем. обґрунтування 
евристичних переваг культурно-антропологічного підходу до дослідження 
деструктивної девіантної поведінки, що супроводжується насильством над 
особистістю, інституціональною кризою суспільства: найбільш прискіпливу 
увагу до живої людини як точки перетину всіх етнокультурних світів і 
соціокультурних практик, людини, включеної в складний контекст сучасних 
формоутворень культури, що дозволяє сформувати інтегральну картину 
соціальної реальності [6].

Вітчизняний дослідник В. Антипенко підкреслює, що «тероризм як 
надзвичайно гостра, екстремальна форма соціального конфлікту виник у руслі 
логіки кризового розвитку соціальної системи… і відіграє не тільки 
деструктивну роль, але ж має і позитивну функцію «як спосіб соціального 
сигналу» про можливість світової катастрофи. «Продуктивність» глобального 
терористичного конфлікту, – зазначає учений, – полягає, по-перше, в тому, що 
він «проявляє» розуміння свого об’єкту (існуючий світовий порядок) і 
предмету (суспільні відношення, розподіл ресурсів, тощо). А по-друге, 



виходячи з цього, показує, що розв’язання конфлікту треба пов’язувати з 
переходом до нової системи взаємовідношень у світовому суспільстві» 
[1, с. 163].

Історія тероризму за минуле сторіччя вказує на тверду тенденцію до 
сталого розвитку і розширення даного явища. Відзначаючи масштаби сучасного 
тероризму, дослідники приходять до висновку про становлення так званого 
«світового тероризму». Поряд із поняттями «міжнародний тероризм» у світовій 
політантропологічній науці з’являються й обґрунтовуються поняття 
«транснаціональний тероризм», «мережевий тероризм», «глобальний 
характер». Очевидним тут видається, по-перше, що масштаби сучасного 
міжнародного тероризму визначають його як загальновизнаний фактор сучасної 
світової деструкції; по-друге, сучасний тероризм виступає одним із найбільших 
викликів сучасній людській цивілізації із усіма її протиріччями розвитку.

Одночасно тероризм виступає своєрідним індикатором кризових 
процесів, джерелом та наслідком конфліктів і кризових ситуацій у суспільстві. 
Одним із домінуючих способів розв’язання конфлікту у сучасному світі є 
тероризм. Це – так званий «аварійний канал» зворотного зв’язку між 
суспільством і владою, між окремою частиною суспільства і суспільством 
загалом. Він свідчить про гостре неблагополуччя в певній зоні соціального 
простору» [1, с. 30].

Акцент на дещо інших аспектах робить дослідник В. Тішков, 
розмірковуючи, «про тероризм часто говорять у контексті конфлікту 
цивілізацій і ін. глобальних категорій («Північ-Південь», «бідність-багатство»). 
Однак сучасний соціологічний аналіз передбачає більше уваги до елементів, 
пов’язаних з невизначеністю, з ірраціональними чинниками і з несистемними 
взаємозв’язками і впливами. Різні метаконструкції, використовувані при 
поясненні тероризму, як наприклад глобалізація, колоніалізм або цивілізація, 
що не дуже зрозумілі як категорії аналізу або конкретної політики. У випадку з 
тероризмом явно краще говорити про симбіоз і вокалізму, і глобалізму» [4].

Більш розгорнуто суть антропологічного підходу сформулював 
вітчизняний дослідник Б. Григорян, зазначаючи: «це спроба визначити основи і 
сфери «власне людського» буття, індивідуальності людини, її суб’єктивно-
творчих можливостей; спроба зробити людину «мірою всіх речей», з неї та 
через неї пояснити її власну природу і смисл значення навколишнього світу. 
З позиції всебічно обґрунтованої антропологічної концепції, філософ формулює 
думку щодо природи людської агресії: «Ми замінюємо фрейдівський 
фізіологічний принцип пояснення людських пристрастей на еволюційний 
соціобіологічний принцип історизму» [5]. Відповідно до такого принципу, 
людина стає руйнівником власного буття в контексті специфічного історичного 
процесу, під дією якого знаходиться. Тобто, тут можна простежити 
прямопропорційну залежність – що розвиненіша культура в суспільстві, що 
більше вона наповнена гуманістичним змістом, повагою до особистості, то 
частіше засуджується жорстокість та прояви тероризму.

Насильство супроводжує людство на всіх етапах його історичного 
розвитку, нерідко наділяючись в форму тероризму. За словами В. Борисова: 



протягом усієї світової історії «людина розумна» сусідить з «людиною 
терористичною», «тінь» якої стає особливо явною в періоди воєн, соціальних 
потрясінь і трансформацій, в ситуаціях апокаліптичних очікувань. Захід одних 
цивілізацій і товариств, подальше становлення і розвиток  ін., переселення 
народів, втрата звичних зв’язків і очевидності усталених цінностей – усе це 
приводило не тільки до зміни картини світу, але до насильства і терору, 
репресій, страт, війн» [2, с. 48].

Очевидним видається те що, по-перше, тероризм загалом і міжнародний 
тероризм, зокрема, визначається як антисистемне насильство, 
яке обумовлюється природно-антропологічними та соціокультурними 
факторами. Через ці фактори формуються стійкі культурні архетипи; по-друге, 
руйнівна сутність міжнародного тероризму пояснює появу політико-
антропологічних механізмів його стримування і обмеження в рамках 
легітимних форм (наприклад, ритуали, боротьба у формі війни). Криза ж 
легітимних форм призводить до появи терористичних форм насильства, що, 
у свою чергу, породжує у суспільстві і в свідомості індивіда відповідні 
психологічні емоції та очікування (страх, жах і т. п.); по-третє, різні види 
міжнародного тероризму є наслідком кризи відповідних ідентичностей 
(етнокультурної, політичної, релігійної, тощо); по-четверте, міжнародний 
тероризм характеризується спрямуванням насильства ззовні, тобто на «чужих», 
сторонніх, в рамках антропологічної дихотомії «свій-чужий»; по-п’яте, важливе 
місце у стимулюванні чи стримуванні тероризму відіграє сакральність. 
«У ситуації згасання сакрального, як зазначає В. Борисов, (що є закономірним в 
силу сутнісних властивостей сакрального) засновані на ньому механізми 
стримування насильства руйнуються, стирається грань між легітимним 
жертвопринесенням і незаконною помстою, вбивство на вулиці схоже з 
рішенням суду. Таким чином, сакрально-символічна криза і є народженням 
тероризму, в якому відбувається «перекодування» жертвопринесення, і воно 
вже не тільки не стримує насильство, але ще і сприяє його поширенню. 
У суспільствах, де судова система, та й держава взагалі, замінили 
жертвоприношення, сакрально-символічний криза проявляється у вигляді 
втрати владою легітимності та одночасно її десакралізації як справжньої основи 
будь легітимності» [2, с. 46].

Отже, роблячи висновок із зазначеного, можемо стверджувати, що 
тероризм виявляє себе на будь-яких рівнях, починаючи із спонтанних 
насильницьких дій окремих суб’єктів та закінчуючи широкомасштабними 
терористичними акціями на міжнародній арені. У цій ситуації гостро постає 
питання про організацію адекватної протидії терористичним проявам. 
Як показує світовий досвід, тероризм особливо гостро проявляється в тих 
регіонах і в ті періоди, де і коли загострюються суперечності в соціально-
політичній, етнокультурній та релігійній сфері, відбувається руйнування 
системи суспільних відносин, державного устрою, відсутня стабільність 
соціуму. Тероризм з’являється, коли суспільство переживає глибоку кризу, 
насамперед кризу сакральності і легітимності, кризу ідеології і державно-
правової системи. У такому суспільстві з’являються різні опозиційні спільноти: 



політичні, соціальні, національні, релігійні, для яких легітимність і легальність 
стають сумнівними і набирають зовсім  ін. форм. Якщо в таких групах дійдуть 
висновку, що не можуть домогтися своїх цілей законно, вони можуть 
спробувати досягти бажаного через насильство, тобто тероризм. При цьому 
моральним виправданням убивств опозиція, зрозуміло, вважатиме високу 
значущість і чистоту своїх цілей [3, с. 322]. Тому, глобальною стратегією 
протидії тероризму може бути невпинна гуманізація людської спільноти та 
зміцнення держави як джерела порядку та легітимного примусу через 
дотримання інтересів більшості, через обмеження чи відторгнення радикальних 
проектів і закликів, які несуть загрозу безпеці держави і суспільства. Зазначені 
напрямки певним чином визначають перспективність подальших політико-
антропологічних досліджень даної проблематики.
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POLITICAL AND ANTROPOLOGICAL FEATURES 
OF INTERNATIONAL TERRORISM 

The anthropological essence of the phenomenon of the international terrorism 
and its role in the modern civilization social and cultural existence were studded. 
International terrorism is considered to be a controversial factor of the modernity 
destruction and one of the greatest threats for the human civilization. Attention is 
focused on the nature of the international terrorism in terms of the political and 
anthropological issue.

Often, the international terrorism can be an indicator and the result of the 
crisis in the social, political, ethnic, cultural and religious system of the modern 
society. Therefore, examining the phenomenon, the whole variety of factors, affected 
the formation, development and spread of the international aggression manifestation, 
are to be considered.

Anthropological nature of violence in the form of terrorism is manifested in the 
outside directing, i.e. implementing the dichotomy of «friend or foe». In order to 
overcome the international terrorism, the common development rate, the social 
humanization and the role of the state strengthening are to be preserved. The directly 
proportional dependence, where the more developed culture in the society, full of the 
humanistic sense, respect for the individual, usually condemn the violence and 
terrorism manifestation, can be traced. 

Key words: terrorism, international terrorism, political anthropology, 
civilization, political risks, globalization, threat, identity.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У СПЕЦІАЛІСТІВ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглядаються проблеми розвитку іншомовної 
компетентності спеціалістів у галузі міжнародної діяльності. Актуальність 
проблеми обумовлена тим, що міжнародне професійне співробітництво між 
Україною та іншими країнами з кожним роком збільшує можливість 
професійного спілкування, що, в свою чергу, потребує від випускників ВНЗ 
такого рівня володіння іноземною мовою, який би дозволив використовувати 
іноземну мову як засіб комунікації у своїй професійній діяльності. 

У статті зазначено, що володіння іноземною мовою студентами 
спеціальності міжнародні відносини для професійного спілкування є 



необхідною умовою підвищення інтелектуального та культурного рівня 
майбутніх професіоналів, їх конкурентоспроможності на ринку праці, 
кар’єрного зросту, одним із засобів реалізації професійних потреб та амбіцій.
Виділяються комунікативні компетенції з необхідними характеристиками для 
студентів спеціальності міжнародні відносини. Визначено суть професійно-
орієнтованого навчання з метою отримання додаткових знань та формування 
професійно-значимих якостей особистості. Очевидна необхідність активно 
використовувати у навчальному процесі інформаційно-комунікаційні 
технології.

Ключові слова: іншомовна компетентність, мовні навички, продуктивні 
уміння, мовленнєва поведінка, інформаційні вміння.

Головною метою при вивченні іноземних мов вважають формування 
здібності та готовності до міжкультурної взаємодії. У вік інформаційних 
технологій, коли кардинально змінюються засоби спілкування в політичній та 
міжнародній сферах, а саме: від безпосереднього спілкування до взаємодії та 
прийняття рішень через Інтернет, володіння іноземною мовою стає життєво 
важливим.

Рада Європи виділяє п’ять груп ключових компетенцій, якими повинен 
володіти кожний член суспільства та які можна було б застосувати у різних 
ситуаціях. До таких компетенцій можна віднести політичні та соціальні 
компетенції, компетенції, пов’язані з виникненням суспільства інформації, 
компетенції, що стосуються життя у багатокультурному суспільстві, 
компетенції, які визначають володіння усним та письмовим спілкуванням, 
володіння декільками мовами, компетенції, які реалізують здібність та бажання 
вчитися все життя як основа безперервної підготовки у професійному плані, 
а також в особистому та суспільному житті.

Дослідники називають однією з найбільш важливих компетенцій 
сучасного спеціаліста іншомовну комунікативну компетенцію.

Актуальність проблеми розвитку іншомовної компетентності майбутніх 
спеціалістів у галузі міжнародної діяльності обумовлена тим, що міжнародне 
професійне співробітництво між Україною та іншими країнами з кожним роком 
збільшує можливість професійного спілкування, що, в свою чергу, потребує від 
випускників ВНЗ такого рівня володіння іноземною мовою, який би дозволив 
використовувати іноземну мову як засіб комунікації у своїй професійній 
діяльності. Комунікативна компетенція студентів спеціальності міжнародні 
відносини визначається як здатність розуміти та породжувати іншомовне 
висловлювання у відповідності до конкретної ситуації, конкретної мети та 
комунікативним намірам. Оволодіння комунікативною компетенцією 
передбачає розвиток навичок адекватного використання мовних засобів у 
відповідності до ситуації та контекстом спілкування.

Виявлення комунікативних потреб здійснюється в т. ч. і через систему 
тестів. Матеріалом для створення комплексу вправ та навчальних завдань 
можуть бути тематично об’єднані тексти, мовні кліше та вербально оформлені 
типові ситуації.

При створенні системи вправ для студентів міжнародних відносин 
враховується також і те, що потенційні комуні канти повинні оволодіти 
нормами мовної поведінки: вмінням почати спілкування або включитися в 



нього, регулювати його, не відступаючи від головної теми, управляти 
отриманням інформації, використовуючи прохання повторити сказане, задавати 
уточнюючі запитання при недостатній повноті повідомлення, завершити 
спілкування.

Одним із важливих питань є пошук нових продуктивних засобів 
активізації процесу розвитку у студентів.

Профіль навчання міжнародної діяльності визначає відбір комунікативної 
компетенції з необхідними характеристиками. Можна виділити наступні 
компоненти комунікативної компетенції:

- мовну компетенцію, її зміст складають мовні навички;
- мовленнєву компетенцію, яка включає рецептивні та продуктивні 

уміння;
- лінгвопрофесійну компетенцію(здатність сприймати аутентичні 

тексти з метою вилучення необхідної інформації, перекладацька діяльність, 
використання іншомовної інформації у професійній діяльності);

- соціокультурна компетенція (знання реалій іншомовної культури та 
вміння здійснювати мовленнєву та не мовленнєву поведінку);

- стратегічну компетенцію (вміння компенсувати недостатній рівень 
володіння мовою).

Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів 
спеціальності міжнародні відносини неможливо без формування компонентів 
даної системи. Володіння технологією комунікації – безумовне свідоцтво 
комунікативної компетентності спеціаліста, його професійної зрілості.

Для реалізації комунікативного акту носій мови, як і той, що вивчає 
іноземну мову, повинен активізувати свою розумову діяльність, адекватно 
використовувати засоби мови. Завдяки пам’яті індивід накопичує певний об’єм 
свідчень як рідної, так і іноземної мови. Цей об’єм постійно розширюється і у 
вербальній формі знаходить реалізацію лише його частина. Комунікативний 
акт, його стилістичний регістр визначається комунікативною ситуацією, для 
характеристики якої головне значення мають часові, просторові параметри, 
предмети та явища, які знаходяться у центрі уваги комуні кантів, а також 
соціальною роллю комунікантів.

Навчання іноземній мові представляє собою новий етап, на якому 
подальший розвиток отримують накопичені знання та вміння, що відповідають 
меті навчання, а саме набувають професійної компетентності, яка виражається 
утому числі і через іноземну мову [2, с. 89].

Робота студентів з інформацією є невід’ємною частиною праці 
міжнародника. Володіння інформаційними уміннями є професійно значимою 
характеристикою майбутнього спеціаліста міжнародних відносин. За час 
навчання у ВНЗ під впливом викладання суспільних, спеціальних та ін.
дисциплін, участі у суспільному житті у студентів формується та розвивається 
професійна направленість особистості, тобто особиста спрямованість 
застосувати свої знання, досвід, здібності в області обраної професії.

В останні роки спостерігається тенденція до оволодіння іноземними 
мовами, які набувають статусу політичного засобу порозуміння між різними 
представниками світової спільноти у різноманітних сферах життєдіяльності. Ці 
реалії зумовлюють розширення функцій іноземних мов і оновлення завдань 
володіння ними у сучасному суспільстві.



Це толерантне ставлення до народів, мова яких вивчається, формування 
готовності до соціальної взаємодії для спільного розв’язання різноманітних 
проблем і знаходження компромісів, творче використання іноземної мови для 
власного самовираження, усвідомлення мовних розбіжностей з рідною мовою, 
використання «мовного портфелю» як засобу самоконтролю власного рівня 
оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією.

Суть професійно орієнтованого навчання іноземній мові полягає в його 
інтеграції із спеціальними дисциплінами з метою отримання додаткових 
професійних знань та формування професійно значимих якостей особистості.

Професійна орієнтована освіта передумовлює поєднання оволодіння 
професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком знань культури 
країни, мова якої вивчається та отримання спеціальних навичок, заснованих на 
професійних та лінгвістичних знаннях, сприяти підвищенню мотивації та 
інтересу до мови, що вивчається [1, с. 152].
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THE SPECIALIST IN INTERNATIONAL ACTIVITIES’ COMPETENCE 
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Problems of foreign language competence development by specialists in the 
field of international relations are reviewed in the article.

The problem is relevant due to the fact that the international professional 
cooperation between Ukraine and other countries increases the opportunity for 
professional communication each year. That in turn requires from university 
graduates the knowledge of foreign language at a level to permit them to use it as a 
means of communication in their professional activity. 

The article states that student’s foreign language competence is a prerequisite 
for improving the intellectual and cultural level of future professionals, their 
competitiveness in the labour market, their career and as a mean of implementing 
their professional needs and ambitions.

Communicative competences with necessary characteristics for the students of 
international relations are highlighted. The essence of professionally-oriented 
education to obtain additional knowledge and forming meaningful professional and 
personal qualities is defined. The obvious need for active use in the educational 
process of information and communication technologies is stated.
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СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ

У статті робиться спроба теоретичного аналізу специфіки механізму 
формування іміджу, як емоційно забарвленої уяви про об’єкт, яка може 
виникати спонтанно або цілеспрямовано під впливом засобів інформації, 
реклами чи пропаганди, формуючи своєрідний міф з певною системою 
координат.

Аналізується традиція, як певний зв’язок між старим і новим змістом, 
який створює вигляд безперервності існування нашого соціуму. 

Традиція розглядається, як сучасний погляд на минуле. Виходячи з цього 
процес відтворення традицій це не відновлення історичної правди, а процес 
міфотворення образу минулого сьогодні, націленого в майбутнє, де для міфу 
минулого на перший план виходить майбутнє. Традиція тільки відштовхується 
від минулого і формує свою віртуальну історію. Процес формування нового 
бачення історичного процесу, розглядається як процес міфотворення 
традицій, який відбувається весь час, постійно задовольняючи мінливі 
інтереси суспільства. Суспільство не стоїть на місці, воно постійно 
змінюється, міняються орієнтири та потреби хочемо ми цього, чи – ні. 
Це призводить до рухливості традицій, певні елементи традицій висуваються 
на перший план стають домінантами, інші змінюються адаптуючись до вимог 
сьогодення.

Розкривається механізм формування іміджу, як соціокультурної матриці 
певної події або об’єкту, де на перший план виходять соціокультурні конотації 
з використанням процесу міфотворення традицій.

Ключові слова: імідж, традиція, міфотворення, пост-правда, ритуальна 
поведінка, культура.

У непростий для України період державотворення велика роль 
відводиться політиці держави у сфері культури. Розвиток сучасної української 
культури, як складового елементу процесу формування іміджу держави, 
неможливий без залучення традиційної культури та нематеріальної культурної 
спадщини в цілому. Залучення елементів традиційної культури дозволяє 
підкреслити самобутність і безперервність розвитку Української держави.

Поняття «імідж» частіше за все сприймається як певний, сформований 
засобами масової інформації, або соціальною групою, образ, для привертання 
до себе уваги. Головний наголос робиться на те, що цей образ є наслідком 
відображення чогось, що реально виступає прообразом іміджу. Тобто головним 
є об’єкт іміджу.

Парадокс іміджу полягає у тому, що він може відображати і те, чого нема. 
Імідж – це емоційно забарвлена уява про об’єкт, яка може виникати спонтанно 



або цілеспрямовано під впливом засобів інформації, реклами чи пропаганди, 
своєрідний міф який вплітається в систему координат – «добро» або «зло», 
«свій» або «чужий». Ця система координат і спонукає людину до певних дій і 
бажань. Цей міф тільки відштовхується від реальності, на перший план 
виходить людина в уяві якої і утворюється імідж об’єкта. Імідж – результат 
емоційного сприйняття об’єкту і включення його в систему координат. В цьому
процесі велику роль відіграють традиції соціальної групи до якої належить 
людина. Імідж об’єкта повинен вписуватись в існуючу систему традицій, не 
порушуючи її цілісність.

Сучасна філософія та соціологія доволі переконливо довели, що звичні і 
прості бажання та вчинки людей в своїй основі мають фундаментальні потреби 
які відображаються через колективне підсвідоме у вигляді архетипних 
комплексів та міфологічних структур. Частіше за все, цей підхід застосовують 
для пояснення межових станів та критичних ситуацій, перехід з одного 
соціального стану в інший, травматичний досвід, перебування на межі життя та 
смерті. Але цей підхід можна розповсюдити на весь життєвий світ сучасної 
людини, на всі буденні і звичні дії людини.

Поведінка людини обумовлена метою, хоча ми не завжди і усвідомлюємо 
її. А якщо і усвідомлюємо, то чи дійсно необхідна ця мета нам?

Часто дія детермінована метою, виходить замежі того, що осмислено 
орієнтоване. У цілому традиційні й афективні дії нерідко межують, з одного 
боку, з поведінкою суто реактивною, несвідомою, а з іншого – з раціональною 
поведінкою, в рамках якої люди або вірять у самодостатню цінність незалежно 
від наслідків дії, або осмислено добирають відповідні засоби для реалізації 
поставленої мети, враховуючи можливі наслідки [1, с. 628]. 

Поведінка є не наслідком досягнення цілі, а виконанням певних 
ритуальних дій, мета яких стоїть на другому плані, дія стає важливіша за 
результат. Людину задовольняє процес, а не результат дії. «Чистий ритуал –
діяльність, яка не має прямої мети, а виконується тому, що «так прийнято». … 
У багатьох випадках зручніше діяти «як прийнято», ніж кожний раз вирішувати 
задачу: обирати найбільш доцільний вчинок» [4, с. 105].

В основі ритуальної поведінки лежать стандарти та система координат 
соціальної групи, до якої належить людина, а також залишки минулих культур, 
які певними проявами вписуються у сучасну культуру суспільства. Це створює 
своєрідну соціокультурну матрицю в якій і діє людина.

Ритуальна діяльність дає також змогу здійснювати «безцільову» 
поведінку, коли зникає потреба досягнення певного результату. Людина 
відчуває свободу від буденних потреб. Відкидаючи буденні цілі, людина 
відчуває себе «над ними», в той же час залишаючись під захистом своєї групи. 
«Відсутність» цілі дає змогу припинити діяльність у будь-який момент без 
ризику. Така «віртуальна зона діяльності» створює умови для кращого розкрити 
здібностей людини без загрози програшу. В основі ритуальної діяльності 
лежать стародавні інстинкти чи міфологічні уяви, що вплетені у сучасну 
культуру. Через ритуал здійснюється розвиток духовності людини. Разом з тим 



ритуал є засобом самоствердження, самозахистом та соціалізації людини, але 
він не завжди може бути в завершеному сталому вигляді.

Французький соціолог Габріель Тард протипоставляв традиції моді. 
На його думку це дві форми наслідування. Традиція це наслідування минулому 
діє в межах соціальної групи, спільноти чи верстви. Мода наслідування 
майбутньому, новому часто виходить за межі певної соціальної спільноти. 
Мода і традиція тісно пов’язані між собою, а також здійснюють 
взаємоперевтілення один в одного [3, с. 349]. Оригінальна форма цивілізації, 
писав Г. Тард, що виникла у середовищі даного племені розповсюджується 
шляхом традицій на протязі століть у замкнутому середовищі, потім 
вирвавшись з цих тісних меж продовжує розповсюджуватися серед 
споріднених або чужих племен шляхом моди [3, с. 249]. 

Чи завжди традиція відтворення минулого досвіду? Ми не були свідками 
минулого, це не наш досвід. Це тільки наше уявлення про минуле, наша 
інтерпретація минулого досвіду. Тут, також, постає питання: «Який період 
треба вважати минулим»? Суспільство неоднорідне, наша культура це мозаїчне 
поєднання субкультур різних груп, а тому, друге питання – яку субкультуру 
взяти в якості базової, домінуючої?

Ми створюємо міф про минуле базуючись на сьогоденних потребах і це 
минуле може мати дуже мало спільного з історичною дійсністю. 
Ця особливість традицій дозволяє вписувати образи нових об’єктів.

Традиція це не просто наслідування минулому, яке колись відбулось, це 
зв’язок між старим і новим змістом, який створює вигляд безперервності 
існування нашого соціуму. Завдання традицій формувати позитивний імідж 
сьогодення, який створює комфортні умови існування для людини. Традиція –
це сучасний погляд на минуле. Виходячи з цього процес відтворення традицій 
це не відновлення історичної правди, а процес міфотворення образу минулого 
сьогодні, націленого в майбутнє. Для міфу минулого на перший план виходить 
майбутнє. Традиція тільки відштовхується від минулого і формує свою 
віртуальну історію. 

Процес формування нового бачення історичного процесу, це процес 
міфотворення традицій, який відбувається весь час, постійно задовольняючи 
мінливі інтереси суспільства. Суспільство не стоїть на місці, воно постійно 
змінюється, міняються орієнтири та потреби хочемо ми цього, чи – ні. 
Це призводить до рухливості традицій, певні елементи традицій висуваються на 
перший план стають домінантами, інші змінюються адаптуючись до вимог 
сьогодення.

Сам процес створення іміджу – конструювання соціокультурної матриці 
певної події або об’єкту, де на перший план виходять соціокультурні конотації. 
Реальні події і факти відступають на другий план, вивільняючи місце 
зверненням до емоцій. Цей феномен отримав назву «post-truth» – «пост-
правда».

Як писав Кліфорд Ґірц: «Між тим, що говорить нам наше тіло, і тим, що 
ми повинні знати, щоб функціонувати, знаходиться вакуум, який ми повинні 
самі заповнити, і ми заповнюємо його інформацією (або дезінформацією), що 



поставляється нашою культурою. Кордон між тим, що в поведінці людини 
контролюється вродженими механізмами, і тим, що контролюється 
механізмами культури, – це межа невизначена і нестійка» [2, с. 62].

Ми створюємо, по суті, віртуальне середовище де вибудовується своя 
система координат, виставляється ціль для досягнення якої формуємо традиція, 
як зв’язок з минулим. Цей процес може відбуватися стихійно, але можливо його 
взяти під спланований контроль на певному етапі.

Сам процес міфотворення іміджу відбувається у вигляді ряду послідовних 
фаз: перша фаза це визначення (ідентифікація) події або об’єкту. Передбачає 
вибір об’єкта з безлічі можливих відповідно до цілей конструювання.

Друга фаза це створення соціокультурних конотацій (емоційних 
доповнень). Підтвердження історичної та соціокультурної цінності обраної 
події або об’єкту через залучення документів або створення легенд і міфів. 
Це формування пост-правди. 

Далі починається закріплення створеного продукту. Третя фаза –
візуалізація та віртуалізація. Створення іміджу за допомогою фото, відео та 
інших образотворчих засобів.

Четверта фаза – створення іміджу і тексту. Поширення образів і текстів за 
допомогою медіа і ЗМІ, проведення рекламних кампаній, для привертання 
уваги.

І останній крок – це розвиток інфраструктури підтримки.
Створені таким чином образи надзвичайно потужні у формуванні 

сприйняття події, місця, людина приймає цю версію реальності особливо 
близько коли вона пов’язана з минулим досвідом. 

Чи стане держава відігравати активну роль в процесі адаптації традицій, 
їх залученні в культурну політику країни залежить від нашого усвідомлення тої 
ролі яку відіграють традиції та культурна спадщинау житті народу.
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IMAGE FORMATION SOCIAL TOOLS

The article attempts to analyze the specific theoretical mechanism of image 
formation as emotionally coloured conception of an object, which can occur 
spontaneously or purposefully under the influence of the media, advertising or 
promotion, forming a kind of myth with a certain system of coordinates.

Tradition is analyzed as a link between old and new content that creates the 
appearance of continuity of existence of our society. 

Tradition is seen as a modern view of the past. On this basis the reproduction of 
tradition is not the restoration of historical truth, and the process involving the 
formation of the image of the past is now aimed at the future, where the myth of the 
past to the fore the future. Tradition only repelled from the past and creates a virtual 
history. The formation of a new vision of the historical process, seen as a process 
involving the formation of traditions, which happens all the time, constantly meeting 
the changing interests of society. Society is not static, it is constantly changing, and 
changing orientation needs we like it or - not. This leads to the mobility of traditions, 
certain elements of the traditions to the fore are dominant, others adapting to the 
changing demands of today.

It reveals the mechanism of image formation, a sociocultural matrix specific 
event or object where the fore socio-cultural connotations. using a process involving 
the formation of traditions.

Key words: image, tradition, involving the formation, post-truth, ritual 
behaviour and culture.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ VS ВІДНОСИНИ МІЖ НАРОДАМИ: 
ВЗАЄМОСПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ ТА РОСІЯН 

В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ СТОСУНКІВ МІЖ КРАЇНАМИ

Статтю присвячено дослідженню динаміки уявлень населення України 
та Росії про стосунки між країнами на тлі стрімкої зміни міждержавних 
відносин. На основі аналізу емпіричних даних всеукраїнського репрезентативного
опитування Інституту соціології НАН України, а також результатів 
досліджень провідних українських та російських соціологічних центрів, 
визначено особливості уявлень населення обох країн про сучасний стан україно-
російських стосунків. Дані підтверджують наявність у Росії потужного 
ресурсу внутрішньої підтримки власного зовнішньополітичного курсу, що 



зміцнює її сукупну (разом з економічною та військовою) силову перевагу у 
міждержавних стосунках з Україною. Ставлення українців до Росії та росіян 
загалом більш толерантне, ніж ставлення росіян до України та українців. 
Громадська думка населення України щодо характеру бажаних відносин з 
Росією не має одностайності. Така внутрішня суперечливість ставлення 
населення до східного сусіда залишає відкритим простір для пошуку 
ефективних та гнучких відповідей під час протистояння з сильнішим 
противником.

Ключові слова: соціологія міжнародних відносин, Україна, Росія, 
громадська думка.

Соціологічний аналіз міжнародних відносин розгортається, як правило, у 
площині, окресленій Р. Ароном у його знаменитій праці «Мир і війна між 
націями» [1]. За Ароном, міждержавні відносини характеризує постійна зміна
станів миру та війни, дипломатичних зусиль та силових протистоянь. У цьому 
ключі сучасний стан україно-російських відносин потребує насамперед 
соціологічного аналізу того специфічного стану, який отримав назву «гібридна 
війна». Українськими соціологами здійснено вже цілу низку спеціальних 
досліджень, присвячених цій темі [5; 10; 12].

Хоча предметом дослідження в соціології міжнародних відносин 
виступає головним чином поведінка міжнародних акторів, дослідити яку 
допомагає типізація міжнародних ситуацій і способів досягнення гравцями 
власних цілей на світовій арені, важливим дотичним процесом є зміни 
суспільної ситуації всередині держав, які характеризують реакцію населення на 
загострення міждержавних стосунків. Дещо парадоксальним чином дослідник 
наближається тут до фактично означеної теми міжнародних відносин, 
переносячи центр уваги на відносини між народами. У цьому сенсі роль 
населення як окремого актора, що впливає на перебіг міждержавних стосунків 
не варто недооцінювати. Попри те, що основними гравцями на міжнародній 
арені залишаються представники державних владних структур, їхні дії завжди 
або спираються на підтримку або гальмуються опором населення. 

Якщо повернутися до міркувань Р. Арона, який зазначав, що 
визначальним у міждержавних стосунках під час є фактор сили, слід визнати, 
що як у мирний, так і у воєнний час сила державної позиції визначається не 
лише військовою чи економічною потужністю, а й готовністю населення країни 
досягти бажаної мети. Виходячи з цього, метою даного дослідження є 
насамперед динаміка уявлень населення України та Росії про стосунки між 
країнами на тлі стрімкої зміни міждержавних відносин. Оскільки суть самого 
конфлікту, який розпочався від подій, що отримали в Україні назву Революція 
Гідності, а в Росії найчастіше кваліфікувалися як анархія або державний 
переворот [3], добре відома, ми зосередимося насамперед на фактографічному 
аналізі тих змін, які характеризують взаємосприйняття росіян та українців при 
переході від миру до війни, а також охарактеризуємо особливості сучасного 
ставлення населення українців до тих держав, які є нашими найближчими 
сусідами та можуть виступати партнерами чи суперниками на міжнародній 
арені.



Слід зазначити, що окремі питання, присвячені міждержавним стосункам 
України та Росії, зустрічаються у соціологічних дослідженнях, що проводяться 
в обох країнах, досить часто. Однак у комплексі вони раніше не аналізувалися. 
Різні соціологічні центри оприлюднюють, як правило, власні результати, що 
фрагментує цілісну картину. Тому важливим нині завданням є узагальнення 
отриманих різними центрами даних. Виходячи з цього, аналіз власної 
емпіричної бази даних, отриманих в дослідженнях Інституту соціології НАН
України, в статті доповнено оглядом результатів досліджень провідних 
українських (Київського міжнародного інституту соціології, Соціологічного 
центру Рейтинг, Центру Разумкова та Фонду «Демократичні ініціативи») та 
російських (Всеросійського центру досліджень громадської думки (ВЦІОМ), 
Фонду Громадська думка (ФОМ), Левада-центру) соціологічних центрів, 
присвячених темі україно-російських стосунків. 

Почнемо з відтворення картини очима росіян. Динаміка оцінки 
населенням стосунків Росії з Україною має за даними ФОМ різко негативний 
характер. Якщо у 2011 р. відносити Росії з Україною оцінювали як дружні 
майже половина опитаних (48 %), вагалися з оцінкою 25 %, а розцінювали як 
недружні 27 %, то у 2016 р. думка змінилася радикальним чином. Лише 6 % 
росіян продовжують вважати стосунки дружніми, вагаються з оцінкою 13 %, а 
переважна більшість (81 %) визнає стосунки недружніми. Причому за останні 
п’ять років це найгірша оцінка росіянами стосунків з колишніми республіками 
СРСР. Навіть оцінка стосунків з Грузією, яка була найгіршою у 2011 р., була 
стриманішою. Недружніми вважали їх тоді 67 % опитаних, а наразі таких 
залишилося лише 35 %. Так само і до традиційно незручних сусідів – країн 
Балтії, зараз у росіян ставлення краще, ніж до України, недружніми вважають 
стосунки з ними від 55 до 59 % опитаних [7].

Подібну картину фіксують і дослідження іншого російського центру –
ВЦІОМу. У 2010 р. у списку найбільш надійних партнерів Росії на міжнародній 
арені Україна була у першій трійці. Тоді найчастіше росіяни називали в якості 
партнерів Казахстан (37 %), Білорусь (23 %) та Україну (21 %). У 2016 р.
картина змінилася радикальним чином. Якщо Білорусь і Казахстан значно 
підвищили свій статус надійного партнера, – в такій якості їх сприймають 
відповідно 66 % та 55 % опитаних, то Україна різко втратила цей статус після 
2013 р., і зараз її називають в якості надійного партнера на міжнародній арені 
лише 2 % опитаних [9].

Картина не змінюється і якщо порівняння виходить за межі країн 
колишнього СРСР і здійснюється в широкому міжнародному контексті. 
Останніми роками росіяни традиційно вважають найгіршими стосунки своєї 
країни з Сполученими Штатами Америки. Влітку 2014 р. таку оцінку давали 
77 % росіян. В тому ж опитуванні Україна впевнено займала другий рядок у 
списку найбільш недружніх країн. Тоді таку думку висловлювало 62 % 
опитаних. Два роки потому, у квітні 2016 р., Україна не тільки наздогнала, але 
й перегнала США. Стосунки з нею вважали найгіршими 71 % опитаних, а 
стосунки з Сполученими Штатами Америки оцінили як недружні 69 % [8].



Загальна підтримка росіянами політики Росії щодо України надзвичайно 
висока. «Возз’єднання» з Кримом взагалі не обговорюється, його стабільно 
підтримує біля 90 % населення [13]. Щодо ситуації на Сході України, то хоча 
росіяни і декларують необхідність вирішення конфлікту на Донбасі, вони не 
готові до компромісів, переважна більшість підтримує політику керівництва 
власної держави, звинувачуючи у конфлікті керівництво України. На думку 
90 % опитаних відповідальність за конфлікт лежить саме не українській владі, 
76 % вважають що вона взагалі не прагне вирішити конфлікт, ще 14 % 
оцінюють її дії як недостатні, і лише 3 % згодні з тим, що керівництво України 
робить достатньо для вирішення конфлікту. Лише 7 % опитаних заперечують 
взагалі вплив Росії на перебіг подій в України, натомість 42 % вважають його 
саме таким як треба. Більше того, половина росіян підтримує думку, що у 
кінцевому підсумку Україна як єдина держава взагалі не збережеться у 
теперішніх кордонах [11]. 

Нині впевненість у правильності курсу Росії навіть зростає. Непрямим, 
але вагомим підтвердженням цього є динаміка ставлення росіян до політичних 
та економічних санкцій, які введено країнами Заходу проти Росії через її дії 
щодо України. Позицію про те, що «санкції призвели до покращення ситуації в 
Росії», підтримало у березні 2017 р. 35 % опитаних (у 2014, таких було 13 %). 
Натомість кількість тих, хто вважає, що санкції справляють негативний вплив, 
фактично не змінилась і становить наразі 27 %. Переважна більшість росіян 
(79 %) вважає, що не відчула на собі впливу санкцій. У масовій свідомості 
впевнено переважає думка, що не слід добиватися відміни санкції, оскільки 
вони шкідливі не лише для Росії, але й для заходу, а отже Захід незабаром сам 
їх відмітить. Кількість тих, хто підтримує цю позицію зросла з 57 % у 2015 р. до 
76 % у 2017. На пряме запитання: «Чи готові Ви потерпіти у теперішній 
економічній ситуації та змиритися з певними економічними втратами заради 
продовження зовнішньополітичного курсу Росії в Україні» ствердно 
відповідають 59 % росіян («повністю готові» 24 %, «скоріше готові» 35 %). 
Натомість «зовсім не готові» до цього лише 14 % опитаних [4].

Усі ці дані підтверджують, що Росія має потужний ресурс внутрішньої 
підтримки власного зовнішньополітичного курсу, що зміцнює її сукупну (разом 
з економічною та військовою) силову перевагу у міждержавних стосунках з 
Україною. Більше того, загальна оцінка майбутнього розвитку відносин між 
країнами з боку росіян доволі спокійна і ґрунтується на переконанні у власних 
силових перевагах. Хоча в найближчий час майже половина росіян (49 %) не 
очікує суттєвих змін, проте 60 % дотримуються думки, що через кілька рр. ці 
відносини покращаться [2].

Усі наведені вище дані стосуються насамперед ставлення населення Росії 
до міждержавних стосунків, але і розширена постановка питання, коли 
з’ясовується ставлення росіян до України, демонструє ту саму негативну 



динаміку. Значення індексу, який характеризує ставлення росіян до України2

зменшилося з 28 пунктів у 2015 р. до 13 пунктів у 2016 р. [3]. Відбувається 
поступове прийняття росіянами самого факту дистанціювання України від 
Росії. Якщо у 2008 р. 56 % опитаних вважали, що Росія та Україна мають бути 
незалежними але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та 
митниць, і лише 19 % дотримувалися думки, що ці стосунки мають бути 
такими, як і з іншими державами – з закритими кордонами, візами, митницями. 
То тепер кількість прихильників першої точки зору майже не змінилася і 
становить 453 %, натомість кількість прихильників чіткого дистанціювання 
становить наразі 33 % [15]. Слід зазначити, що синхронне моніторингове 
опитування росіян і українців про ставлення один до одного, яке проводиться 
спільно КМІС та Левада-центром, свідчать, що ставлення росіян до українців 
навіть у спокійний період міждержавних відносин завжди було гіршим, ніж 
ставлення українців до росіян. Динаміку розвитку цих стосунків можна 
прослідкувати, порівнюючи дані послідовних замірів [13; 15].

Розглянемо ті самі процеси очима українців. Останні дані щодо оцінки 
українцями стосунків з Росією свідчать, що майже половина (49 %) українців 
вважають, що нормалізація двосторонніх відносин між країнами можлива лише 
у віддаленій перспективі, ще майже чверть (24 %) дотримуються думки, що це 
неможливо взагалі. Умовами такої нормалізації 43 % опитаних вважають 
припинення військових дій та де окупацію Донбасу, а 31 % бачить таку моди 
вість у разі повернення анексованого Криму під юрисдикцію України. 
Як бачимо, це радикально розходиться з тим, як оцінюють ситуацію росіяни. 
Оскільки силова позиція Росії у міждержавних стосунках сприймається 
українцями як домінуюча, головні їх сподівання на покращення відносин 
пов’язані зі зміною влади (президента) в Росії. Майже половина опитаних 
(47 %) називають саме цю умову). У найближчий час українці переважно 
налаштовані на радикальне дистанціювання, а не на зближення з Росією. 
Зокрема 35 % опитаних підтримують політичний курс на максимальне 
обмеження контактів, згортання будь-якого співробітництва, збереження 
режиму санкцій та запровадження візового режиму. Ще 28 % готові допустити 
лише обмежене співробітництво у критично важливих сферах, із збереженнями 
безкомпромісної позиції по Донбасу та Криму. І лише 15 % готові до пошуку 
компромісу на будь-яких умовах [14].

Найбільш підтримуваним (35 %) варіантом політики України щодо Росії 
на нинішньому етапі є такий, що передбачає максимальне обмеження контактів, 
згортання будь-якого співробітництва, збереження режиму санкцій та 
запровадження візового режиму. Підтримка цього варіанту політики є 
найвищою на Заході (54 %), тоді як найменше його підтримують на Півдні та 
Сході України (24 %). Трохи більше чверті українців (28 %) підтримують 
варіант обмеженого співробітництва у критично важливих сферах та питаннях, 

2Індекс будується на основі питання «Як Ви загалом ставитеся до України» і може 
коливатися від – 100 до 100 пунктів. Індекс розраховується як різниця позитивних та 
негативних відповідей.



збереження контактів та двостороннього діалогу, але при цьому визначення 
«червоних ліній», щодо яких неможливі компроміси. Тільки 15 % опитаних 
готові виправдати пошук будь-яких компромісів з Росією з метою 
якнайшвидшого врегулювання конфлікту та повернення до дружніх 
партнерських відносин [14].

Загальна оцінка відносин з Росією українцями, так як і дзеркальна оцінка 
цих відносин росіянами, переважно негативна. «Холодним» і «дуже холодним» 
вважають свої ставлення до Росії 57 %, а «теплими» або «дуже теплими», лише 
18 % (решта – 24 %, оцінили стосунки як нейтральні) [6]. 

Спробуємо визначити, що саме визначає позитивну чи негативну позицію 
респондентів. Для цього звернемося до даних репрезентативного 
всеукраїнського опитування Інституту соціології НАН України проведеного у 
2016 р.3. У ході опитування респондентам було запропоновано визначити своє 
ставлення до низки країн, які є географічними сусідами України (мають 
кордони на суші або належать до прибережних країн Чорного моря). 
Виявилося, що на сьогодні українці вважають, що в їхньому оточенні є кілька 
дружніх країн і лише одна однозначно ворожа – Росія (табл.1).

Таблиця 1
Оцінка сусідніх держав як дружніх або ворожих Україні, 2016

Держави, дружні 
Україні

% до тих, хто 
відповіли

Держави, ворожі 
Україні

% до тих, хто 
відповіли

Польща 54.3 Росія 64.3
Грузія 47.1 Білорусія 3.2
Білорусія 46.1 Румунія 2.9
Туреччина 26.5 Туреччина 2.9
Болгарія 25.5 Польща 2.1
Молдова 20.8 Грузія 1.6
Словаччина 19.8 Угорщина 1.5
Угорщина 16.5 Болгарія 1.3
Румунія 15.2 Молдова 1.2
Росія 10.6 Словаччина 0.9
Жодна з цих держав 
не є дружньою 
Україні

7.7 Жодна з цих держав 
не є дружньою 
Україні

13.8

Важко відповісти 17.7 Важко відповісти 18.1

Порівняння між собою груп, до яких увійшли респонденти, що вважають 
або не вважають Росію ворожою Україні, дає можливість прослідкувати хто і 
чому позитивно чи негативно ставиться до нашого східного сусіда. Виявилося, 

3Вибіркова сукупність становила 1802 особи, вибірка репрезентативна за ознаками статі, 
віку, освіти. регіону та типу населеного пункту. Опитування проводилося лише на 
контрольованих державою територіях Донбасу.



що одним із найбільш чутливих показників відмінностей є регіональна 
належність (рис.1). 

Рис.1. Особливості ставлення населення різних регіонів України 
до Росії 

Отже, на Донбасі та Сході ставлення до Росії залишається значно 
толерантнішим. Представники цих регіонів переважають у групі тих, хто не 
вважає Росію ворожою країною. Натомість у центрі та на Заході превалює 
протилежна думка. 

Так само показовим виявився вплив місця проживання. У великих містах 
менше виражено сприйняття Росії як ворожої країни, натомість частіше її так 
сприймають селяни (рис.2).

Рис. 2. Особливості ставлення до Росії 
мешканців різних населених пунктів

Певною мірою це пов’язано з загальними страхами населення. Так, у 
групі, в якій Росію сприймають як ворожу країну, більше половини опитаних 
(53 %) зазначили, що бояться нападу зовнішнього ворога на Україну. Натомість 
у групі тих, хто не оцінює Росію як ворожого сусіда, такий страх відчувають 
лише 24 % опитаних. 

Різне ставлення до Росії значно впливає і на бачення представниками цих 
груп бажаної перспективи відносин України з Росією. Переважна більшість 
(60 %) серед тих, хто вважає Росію ворожою країною, підтримали б введення 
візового режиму та митного контролю на кордоні. Натомість ті, хто не бачить у 
Росії ворога, вважають у більшості (45 %), що стосунки мають бути такими, як 
міждружніми державами – без віз та митниць на кордоні. 

Отже, можна констатувати, що попри складні міждержавні стосунки, які 
зараз склалися між Україною та Росією, ставлення українців до Росії та росіян 



загалом більш толерантне, ніж ставлення росіян до України та українців. 
Громадська думка населення України щодо характеру бажаних відносин з 
Росією не має одностайності, хоча вектор зовнішньополітичних орієнтацій 
впевнено розгортається у протилежному від Росії напрямі. Водночас сама 
внутрішня суперечливість ставлення населення до східного сусіда залишає 
відкритим простір для пошуку ефективних та гнучких відповідей під час
протистояння з сильнішим противником.
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This article investigates the Ukrainian and Russian population perception 
dynamics concerning relations between these countries on the background of cross-
countries relations rapid change. The peculiarities of the Ukrainians and the 
Russians’ current state public perception are determined based on the analysis of 
empirical data of the nationwide representative survey held by Institute of Sociology 
NAS of Ukraine, as well as the research results of the leading Ukrainian and Russian 
sociological centers. The data proves Russia to have domestic powerful resources 
of the foreign police direction support, thus strengthening its common (economic and 
military) coercive dominance in carrying out international relations with Ukraine.

The Ukrainians attitude towards the Russians is more tolerant than 
the Russians attitude towards the Ukrainians. There is no exact public thought 
of the Ukrainian population on the desirable relations with Russia. Such inter 
country contradictory attitude to the Eastern neighbor leaves the space 
an effective and flexible answer to be  found during the war with the strongest enemy.
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ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ 
У СВІТЛІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У статті розглядається роль і значення державного суверенітету у 
світових міжнародних відносинах сучасності. Досліджується специфіка 
впливу відносин державних і недержавних акторів світової політики на змінні 
процеси у розумінні й обґрунтуванні меж державного суверенітету в умовах 
глобалізаційних процесів, які мають місце.

 Зазначається, що процеси світової політики не заперечують зовсім 
державний національний суверенітет як організаційний принцип політичного 
та соціального життя, але сприяють тому, що він все більше втрачає 
традиційні форми владного контролю за міжнародним середовищем, а отже, 
й можливості відстоювати суверенні права своїх підприємців, роботодавців, 
соціального захисту власного населення загалом. Відбувається формування 



мега взаємопов’язаного світу, що актуалізує перед людством завдання 
управління цим глобальним розвитком: від локального до всесвітнього. 
Підкреслюється, що відсутність ефективного керівництва державою 
обертається зменшенням та обмеженням її повноважень у світовій політиці 
й, врешті, повному нищенні її суверенітету. 

Ключові слова: державний суверенітет, глобалізаційні процеси, 
міжнародні відносини, транснаціональні корпорації, актори світової політики.

Постановка проблеми. У ХХ ст. відбулися глобальні трансформації 
практично у всіх сферах соціального життя, що дає новий матеріал для 
досліджень факторів, які наразі визначають динаміку та ефективність цих 
світових змін. Так, зазначимо, що для сучасних міжнародних відносин стає 
характерним високий рівень нових політичних, економічних, соціо-культурних 
й т. ін. взаємозалежностей, які в свою чергу змінюють ролі усталеного, до яких, 
зокрема, можна віднести розуміння поняття «державний суверенітет». 

Зазначимо, що держава як центральний інститут політичної системи, що 
з’явилася у епоху Модерну, в сучасному світі, який зазнає на собі тиск 
глобалізаційних процесів, вже не завжди відповідає належним чином на 
внутрішні та зовнішні виклики. Тим не менше суверенітет продовжує лишатись 
головним поняттям сучасних міжнародних правових стандартів, й означає 
незалежне від будь-яких сил, осіб чи обставин верховенство прав та свобод 
людей конкретного суспільства на конкретній території.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження державного суверенітету 
представлено у працях Т. Гоббса, Дж.Локка, Ш. Монтеск’є, Ґ. Геґеля, Г. Ґря, 
Н. Макіавеллі, Ж.-Ж. Руссо та ін., а також прихильників найпоширенішого в 
сучасних умовах підходу до проблеми визначення державного суверенітету –
політичних реалістів, зокрема, М. Вебера, Г. Морґентау, Р. Арона, 
Г. Кіссінджера й лібералістів Дж. Моравчика, Ф. Фукуями, Дж. Розенау та ін. 
В Україні проблему впливу глобалізації на державний суверенітет 
досліджуютьтакі вітчизняні дослідники як Кремень Т. В., Ткачук Ю. В., 
Коршунова І. П., Лисак Н. О. та ін.

Виклад основного матеріалу. У вимірах зовнішньополітичної діяльності 
суверенітет з часів Вестфальського мирного договору постає основним 
принципом міжнародних правовідносин та істотною ознакою держави у 
міжнародному праві, яка є характеристикою й синонімом незалежності 
держави, її здатністю уникати тиску  ін. акторів міжнародних відносин під час 
суперництва за владу й сфери впливу між різними державами.

Володіючи суверенітетом, державна влада, самостійно видає 
загальнообов’язкові для усіх членів суспільства правила, які визначаютьта 
забезпечують єдиний правопорядок, права і обов’язки громадян, державних, 
партійних, громадських органів та організацій. У ширшому розумінні 
суверенітет виступає необхідною політико-правовою характеристикою держави 
і є важливою політичною та юридичною умовою її існування як територіальної 
цілісності. 



Сучасні датські вчені Х. Хольма та Г. Соренсен визначають суверенітет з 
позиції трьох вимірів (негативний, позитивний, операційний), що відповідає 
критеріям міжнародної практики XXI ст. Так, негативний суверенітет 
розуміється дослідниками формально, коли держава користується лише 
юридичним визнанням з боку  ін. держав у рамках міжнародного права, але 
разом з тим частково здійснює способи панування на своїй території. 
Позитивний суверенітет є здатністю держави повністю розпоряджатися собою, 
бути незалежною від свого оточення й мати можливість забезпечити своїм 
громадянам гідні умови існування. Цей вид суверенітету постає такою змінною 
фазою розвитку своїх головних критеріїв, через те, що одні держави можуть 
володіти його ознаками більше, інші – менше, деякі зовсім не мати. Для 
операційного суверенітету, за думкою Х. Хольма та Г. Соренсена, властива 
залежність від впливів різних контекстів глобалізації, які не є однаковими 
відносно держав та їх можливостей, й полягають у віддаванні частини своїх 
повноважень на свободу дій у своїй країні в обмін на участь у прийнятті 
важливих колегіальних рішень. Згідно зазначених критеріїв розгляду 
суверенітету, підкреслимо, що держави різною мірою володіють суверенітетом 
названих типів [4].

Трансформаційні глобалізаційні процеси у міждержавних відносинах й 
розподіл світового співтовариства на державний та недержавний сектори, 
актуалізують проблему визначення ролі держави у міжнародних відносинах. 
Фактично, починаючи з другої пол. XX ст., національні держави не є більше 
єдиними акторами світової політики. До міжнародних відносин активно 
долучаються транснаціональні корпорації, міжнародні організації, 
транскордонні регіони, професійні асоціації, соціальні рухи, етнічні меншини, 
індивіди. Як зазначають дослідники, втрата державою суверенітету 
відбувається через надання частини повноважень цього суверенітету 
недержавними (наддержавним, субдержавним, міждержавним,
субнаціональними) акторам для вирішення породжених глобалізацією проблем 
світової спільноти чи право здійснювати певні соціальні функції від імені 
держави [2].

Недержавні актори не є новим явищем міжнародних та внутрішньо-
національних відноси. Однак за умов постійного зростання та ускладнення 
інформаційних технологій у сучасному соціумі,ціннісних трансформацій 
соціальної поведінки,появи важливих міжнародних питань для обговорення й 
прийняття відповідних рішень та дій світовою спільнотою, якізнаходяться за 
межами вирішення лише однією державою, кількість та роль недержавних 
акторів невпинно збільшується.

Взаємовідносини між недержавними акторами: міжурядовими 
організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, транснаціональними 
й багатонаціональними корпораціями, кримінальними й нелегальними 
угрупованнями та державою є доволі суперечливими. Наприклад, такий 
недержавний актор як організована злочинність діє усупереч державі та її 
суверенітету, в той же час існують недержавні актори, які представляють 
інтереси держав, організовуючи їх взаємодію, чи доповнюючи своїми 



інтеракціями діяльність держав. Тобто, недержавний актор може як сприяти 
інтересам держави, її суверенітету, так і підривати їх, а може частково через 
делегування або мовчазну згоду брати на себе вирішення державних питань.

Отже, у світлі сучасних міжнародних відносин політико-територіальний 
ідеал суверенітету має негативну тенденцію до втрати своєї значимості, але не 
актуальності. Так, національна держава перестає бути єдиним суб’єктом, який 
монопольно інтегрує інтереси своїх великих економічних та соціальних 
спільностей, репрезентуючи їх на світовій арені. Причиною цьому є 
транснаціональні корпорації, які з’явились на ґрунті суверенних держав, але, 
керуючись тільки хижацькими принципами великих прибутків, вони 
починають відігравати все більшу роль у світовому економічному та 
політичному процесі, руйнуючи при цьому національні економіки, політику, й 
врешті, національний суверенітет. Відбувається формування мега 
взаємозалежного та взаємопов’язаного світу, що актуалізує перед людством 
завдання управління цим глобальним розвитком: від локального до 
всесвітнього. 

В даній ситуації неефективне керівництво державою обертається 
зменшенням її повноважень у світовій політиці, що відразу проявляється на 
обмеженні й врешті повному нищенні її суверенітету. 

Сучасна практикаміжнародних взаємозв’язків свідчить, що глобалізація, 
ніби об’єднуючи світ, у реальному житті його поділяє, закріплюючи 
економічну та соціальну нерівність, протиставляючи держави за певними 
параметрами. Наслідками неоліберальної глобальної політики є банкрутство 
місцевих виробництв, безробіття, соціальна беззахисність, як результат 
нищення економічної активності держав за рахунок позбавлення можливості 
урядів цих країн регулювати власну економіку, а значить, й керувати власним 
соціокультурним простором [3].

У транзитних державах глобалізаційні зміни ніби несуть 
широкомасштабні інвестиції іноземного капіталу, що можуть вирішити 
проблему бідності місцевого населення, але практично завжди пов’язані із 
масовим безладдям, відсутністю національного контролю над головними 
економічними цінностями та соціальною експлуатацією. У такій ситуації лише 
сильна суверенна національна держава здатна обмежити ринок для своїх 
підприємців, забезпечити соціальні гарантії всім прошаркам свого населення.

Висновки. Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що розуміння 
складностей сучасного суспільного буття є необхідною умовою початку 
пошуку альтернативної моделі неоліберальної глобалізації, яка ґрунтується на 
стандартах людської культури, суверенітеті національних держав, а не на 
економічних програмах дивідендів та чистих прибутків й пов’язана із 
гуманітарними ресурсами суспільства. Передбачається, що альтернативний 
варіант буде спиратись на регіоналізацію та поліцентризм соціального 
простору, оскільки «кожний локальний соціум є активним носієм власної 
«центральної» системи соціальних цінностей, форм самоідентифікації та 
самоорганізації» [1, с. 152]. Ознаки такої моделі можливо вже помітити у 



практиці таких розвинутих країн як Норвегія, Канада, Японія, які борються за 
своє «Я» у світовій системі й відчувають себе гідними власного майбутнього.

Через сучасний стан світової політики, у якому глобалізаційні тенденції 
продовжують себе проявляти все більшагресивно, державні актори втратили 
значну частину владного контролю за міжнародним середовищем, а отже, й 
можливості відстоювати свої суверенні права.
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in international relations of the contemporary world. We investigate the specificity 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЖИТТЄЗДІЙСНЕННЯ 
В СОЦІОЛОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ 

У статті розглядається історія вітчизняних соціологічних досліджень 
проблематики життєздійснення. Обгрунтовується, що сучасна 
тенденція збільшення наголосу на суб’єктності акторів, що включені в процеси 
соціальної взаємодії, має наслідком підвищення значущості процесу 
життєпобудови окремим актором. Специфіка вітчизняного соціального 
простору, що зазнав значних трансформацій, обумовлює особливий інтерес 
саме до праць українських дослідників щодо проблематики життєпобудови 
соціальними акторами. 

Метою статті виступило розкриття історії та систематизація 
вітчизняних розвідок в цьому напрямі. Історія досліджень проблематики 
якісного наповнення життєздійснення особистості налічує уже кілька 
десятиліть. Як західні, так і вітчизняні науковці з кінця ХХ ст. вдаються до її 
вивчення, розкриваючи у своїх працях різні аспекти життєдіяльності 
особистості в сучасному світі, чинники її соціальної активності тощо.

При цьому вітчизняні дослідження від початку мали власну специфіку, 
пов’язану з особливостями процесів у тогочасному суспільстві.
Автор доходить висновку, що з однієї, першопочаткової лінії вивчення 
проблематики життєпобудови, виділилося кілька напрямів: вивчення 
життєтворчості, побудови життєвих перспектив і стратегій, життєвих 
стилів, життєвих виборів, життєвих цінностей та цілей. Тож на сьогодні цей 
напрям не лише не втрачає актуальності, а є предметом поглиблених 
досліджень.

Ключові слова: життєпобудова, життєздійснення, вітчизняні 
дослідження, життєтворчість, життєві перспективи, стилі життя, 
життєві перспективи.

Одним із магістральних шляхів сучасної соціологічної думки щодо 
визначення першоджерел соціальної поведінки, є відмова від жорстких 
детермінаційних схем і, водночас, збільшення наголосу на суб’єктності акторів, 
що беруть участь у процесі соціальної взаємодії. Тим паче, проблема активного 
начала, «самості» співдіючих суб’єктів актуалізується в періоди соціальної 
нестабільності, коли слабшають традиційні соціальні регулятори і зростає 
питома вага суб’єктивного чинника. 

Постановка проблеми. З огляду на ці тенденції, звернення до 
проблематики якості життєздійснення в соціології видається своєчасним як у 
теоретичному плані, так і з погляду нагальних проблем соціальних реалій 
українського суспільства. Із переходом суспільства до постмодерну та дедалі 



більшою індивідуалізацією і атомізацією людини в суспільстві, питання 
побудови власного життя виступають на передні ряди в необхідності 
досліджень. Власне, вивчення якості життєздійснення є великим стратегічним 
напрямом досліджень, що об’єднує в собі і питання життєвих цінностей та 
виборів, і питання цілепокладання та складання життєвих планів, і питання 
проживання певних подій та адаптації, і питання життєтворчості і життєвої 
активності, і питання стилів і образів життя, і на разі питання життєвих 
стратегій, перспектив. Здійснення наукових розвідок у даних напрямах не 
видається можливим без попередньої систематизації уже існуючих доробків, 
зокрема вітчизняних вчених. Тож метою даної статті є саме систематизація 
праць вітчизняних учених щодо проблематики життєздійснення.

Історія досліджень проблематики якісного наповнення життєздійснення 
особистості налічує уже кілька десятиліть. Як західні, так і вітчизняні науковці 
з кін. ХХ ст. вдаються до її вивчення, розкриваючи у своїх працях різні аспекти 
життєдіяльності особистості в сучасному світі, чинники її соціальної активності 
тощо.

При цьому вітчизняні дослідження від початку мали власну специфіку, 
пов’язану з особливостями процесів у тогочасному суспільстві. Перші 
грунтовні дослідження починалися в Радянському Союзі напередодні періоду 
перебудови. Це й задало своєрідний імпульс та спрямованість дослідженням 
якісного виміру життя особистості: орієнтація на ідеологічні моменти зумовила 
концентрацію уваги вчених на вивченні поведінки і побудови життя людини в 
соціальному середовищі крізь призму її корисності для суспільства. 

В авангарді цього напряму досліджень перебували співробітники 
відділення соціології Інституту філософії АН УРСР, яке у 1989 р. було 
перетворено на Інститут соціології АН УРСР (нині Інститут соціології 
НАН України). Їх праці пов’язані як з осмисленням життєздійснення індивіда в 
його цілісності, створенням концепції культури життя особистості, так і з 
визначенням окремих аспектів життєпобудови – цілей та цінностей індивіда, 
життєвої компетентності, адаптації тощо. 

На чолі нового напрямку вітчизняних соціологічних розвідок стає 
Л. Сохань. Пильну увагу вона приділяє вивченню життєтворчості індивіда. 
Проблема життєтворчості, за нею, полягає у вивченні створення себе, побудові 
власного життя, виходячи з духовного світу особистості, її світосприйняття, 
цілей, розуміння нею смислу життя. 

У книзі «Поезія життєтворчості» Л. Сохань говорить: «Життєтворчість, 
як будь-який творчий процес, передбачає розробку і здійснення оригінального 
творчого задуму, поєднаного з діяльністю розуму, уяви, фантазії, передбачення. 
У цьому креативному акті здійснюються не тільки духовно-моральні, але й 
естетичні уявлення та смаки людини, бо життя в його цивілізаційному 
здійсненні будується на принципах Істини, Добра та Краси» [11, c. 143 ]. 

Разом із нею розвивають проблематику життєтворчості також 
В. Шинкарук, М. Шульга та ін., в 1985 р. виходить колективна монографія під 
назвою «Життя як творчість (соціально-психологічний аналіз)», 
де відстоюється погляд, що життя потрібно вивчати як індивідуально-



суспільний феномен, тобто це не абстракція окремого індивіда в його 
ізольованості, а єдність його соціальної сутності та існування. [4, с. 74]. 
Учені вважають, що життєтворчість є багатогранним процесом, що передбачає 
створення людиною умов свого життя, формування суспільних та 
міжособистісних відносин, створення соціальних інститутів, що регулюють 
соціальну поведінку людей, виховання , навчання та освіта членів суспільства, 
соціальні процеси, в яких кожний виступає і об’єктом, і суб’єктом [4, с .89]. 

Робота в цьому напрямку продовжується, виходить ряд книг, 
присвячений проблематиці життєтворчості «Психологія і педагогіка 
життєтворчості» (1996), «Мистецтво життєтворчості особистості» (1997), 
«Життєві кризи особистості» (1998), «Життєва компетентність особистості» 
(2003), «Життєва компетентність особистості: від теорії до практики» (2005), 
«Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми» (2006), «Теорія і 
практика життєвого проектування саморозвитку особистості» (2011) що 
зрештою приводить до започаткування своєрідної Школи життєтворчості, за 
результатами діяльності якої у 2013 р. навіть виходить ювілейний науково-
методичний збірник до 20-річчя пошуково-експериментальної діяльності 
Школи життєтворчості під назвою «Українська наукова школа психології та 
педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку», в 
якій розкриваються шляхи подальшого розвитку концепції життєтворчості [17].

Проте проблематика життєтворчості була не єдиним напрямком у 
широкому полі для досліджень якості життєздійснення. Інший напрям можемо 
означити як напрям стратегічної життєпобудови, пов’язаний з вивченням стилів 
життя, життєвої програми і планів, цілей життя та життєвих виборів, життєвих 
та часових перспектив, життєвих стратегій.

Фундаментальний внесок у вивчення стилів життя здійснює група 
фахівців на чолі з Л. Сохань та В. Тихоновичем; під редакцією останніх 
у 1982 р. виходить колективна монографія «Стиль жизни личности: 
теоретические и методологические проблемы» [15].

Теоретичне та емпіричне вивчення стилів життя як категорії 
соціологічного аналізу уже за часів незалежності України продовжують у 
численних статтях Н. Паніна, М. Шульга, Л. Сохань, О. Донченко, О. Злобіна, 
І. Мартинюк, Н. Соболєва, О. Резнік, Р. Ануфрієва, Н. Бойко. У рамках 
моніторингу «Українське суспільство», ними були розглянуті питання впливу 
ціннісно-нормативних чинників на вибір індивідуального стилю життя, 
структурації вільного часу індивіда залежно від параметрів стилю життя 
відповідної групи належності та ін. 

Окрему, більш пильну увагу стилям життя особистості приділяють 
М. Шульга (за його редакцією у 2008 р. виходить книга «Стиль життя: 
панорама змін», де стверджується що стиль життя – це система повторюваних у 
повсякденній поведінці практик, що визначають місце людини у соціальному 
просторі. До стилю життя відносяться практики у різноманітних полях 
соціального простору - таких як споживання та відпочинок, робота та прибуток, 
здоров`я, участь у політиці та релігії) [14] та Л. Бевзенко (за її авторством у 
2008 р. виходить книга «Стили жизни переходного общества») [1].



Окремо вивчаються питання життєвих цілей та самовизначення індивіда. 
Співвідношення понять «життєві цілі» та «цілі життя», їх структуру і 
особливості формування з’ясовує І. Мартинюк [7; 8]. Проблематику життєвих 
виборів вивчає Н. Соболєва. Учена вважає, що життєвий вибір індивіда – чи це 
вибір у плані однієї із ліній розвитку, чи загальної спрямованості життєвого 
шляху, представляє собою процес, що зачіпає практично усі підструктури 
особистості, тому життєвий вибір бере початок із загальних виборів індивіда, а 
реалізація особистістю свого життєвого вибору знаходить прояв у поведінці та 
діяльності. Життєвий вибір є найбільш парною та універсальною категорією по 
відношенню до категорії самовизначення, а пошук себе є синонімом 
соціального та морального самовизначення, ядром котрого є життєвий вибір 
[9; 10]. 

Вивченням життєвих стратегій та проблем пристосування людини до 
мінливих умов сучасного суспільства займалися О. Злобіна та В. Тихонович. 
У 2001 р. побачила світ їх спільна книга «Суспільна криза і життєві стратегії 
особистості», де пропонується типологія життєвих стратегій у відповідності до 
міри адаптації індивіда [5].

Важливий напрямок у студіях життєздійснення – життєві та часові 
перспективи, адже життєві цілі та плани, ціннісні орієнтації є ядром життєвої 
перспективи, її основною функцією – регулятивна, смисловою віссю – мета, 
«картина майбутнього», на яку орієнтується індивід при побудові ієрархії цілей 
і засобів їх досягнення [3].

Найбільшу увагу вивченню життєвих та часових перспектив приділяли 
В. Українець, Є. Головаха, О. Кронік, О. Злобіна. Так, В. Українець піднімає 
питання життєвих перспектив особистості і в своїй роботі «Життєві 
перспективи соціалістичної особистості» розглядає питання взаємозв’язку 
професійної творчості та життєвих перспектив, детермінанти формування 
життєвих перспектив соціальним середовищем, перспективи людини і людства 
в епоху НТР [16].

Згідно з Є. Головахою, загалом поняття «життєва перспектива» ширше за 
поняття «майбутня часова перспектива» і доцільніше для використання при 
характеристиці основних часових, структурно-змістових компонентів, 
пов’язаних із уявленнями людини про власне майбутнє. Життєва перспектива є 
образом бажаного, усвідомлюваного як можливого майбутнього життя за умов 
досягнення певних цілей. «Життєва перспектива» – це система уявлень людини 
про можливе майбутнє, не завжди бажане, але нерідко - очікуване з тривогою і 
побоюванням [3]. 

При цьому життєва перспектива нерозривно пов’язується з часом 
подальшого життя та життєвим шляхом. У свою чергу, життєвий шлях можна 
означити як соціальний процес, що розгортається в часі та просторі, містить ряд 
подій, що мають цінність для індивіда, а також як суб’єктивну картину, що 
включає образи майбутнього, минулого і теперішнього. На основі таких образів 
вибудовуватиметься життєва перспектива. За Є. Головахою та А. Кроніком, 
суб’єктивна картина життя є «психічним образом, в якому відображені 
соціально-обумовлені просторо-часові характеристики життєвого шляху» [2]. 



Час тут виступає в ролі суб’єктивно-значимої цінності, відображеної в подіях, 
що відбулися саме протягом певного вікового відрізку. Вік та час, а також 
пережиті суб’єктом події становитимуть основу життєвого шляху. Оскільки 
суб’єкт розглядається як творець власного життєвого шляху, то суб’єктивна 
картина його життя, розгорнута в часі, та життєва перспектива – залежать від 
його діяльності, конструюються ним. 

Як бачимо, традиція дослідження ефективності життєдіяльності та якості 
життєпобудови індивіда, започаткована ще з Радянських часів, активно 
розвивалася й надалі. Праці вчених пов’язані як з осмисленням 
життєздійснення індивіда в його цілісності, створенням концепції культури 
життя особистості, так і з визначенням окремих аспектів життєпобудови – цілей 
та цінностей індивіда, життєвої компетентності, адаптації тощо.

Нині маємо значний доробок вітчизняних вчених в цьому напрямі, проте 
отримані дані потребують систематизації та продовження подальших 
досліджень. То ж нинішньому поколінню дослідників [6] є на що спиратися у 
своїх пошуках, але водночас залишається чималий простір для подальшого 
розвитку і поглиблення розвідок проблеми якості життєздійснення. 
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UKRAINE SOCIOLOGICAL THOUGHT IN THE FIELD 
OF LIFE BUILDING ISSUES STUDY 

This paper reviews the domestic sociological research issues of life 
actualisation. Substantiates that the current trend of increasing emphasis on 
subjectivity of actors included in the processes of social interaction, has the effect 
of increasing the significance of the process of individual actor’s life building.
The specificity of domestic social space that has undergone significant 
transformations, makes it of particular interest to the works of Ukrainian researchers 
on issues of life building of social actors.

The article acted disclosure of history and systematization of national 
achievements in this direction. History researches issues of quality content of the 
individual life being has for several decades. As Western and Ukrainian scholars of 
the late twentieth century resorted to studying it, revealing in his writings various 
aspects of life of the individual in today's world, factors of social activities and more.

This national study from the beginning had its own specifics related to the 
features of the processes in contemporary society .The author concludes that one, 
initially studying issues of life building line, separated several directions: the study of 



life creation, building a life prospects and strategies, life styles, life choices, values 
and goals. So today this trend is not only to lose relevance, and the subject of in-
depth research.

Key words: life building, life actualisation, national research life creativity, life 
perspectives, lifestyles, life prospects.
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РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ 
ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

У статті аргументовано важливість соціологічного дослідження 
особливостей рекламно-інформаційної діяльності в глобалізованому світі в 
аспектах ідентифікації та характеристики основних чинників 
дисфункціонального впливу реклами на українське суспільство як специфічного 
джерела соціальної напруженості. Автором надана наукова аргументація 
концептуальної позицій, згідно якої сучасну рекламу доцільно розуміти як 
важливий транснаціональний соціальний інститут, яким здійснюється 
маніпулятивний соціальний вплив на практики життєдіяльності
індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. Підкреслено, що 
глобальна поширеність реклами, її прогресуюча інтернаціоналізація та 
безпосередня причетність до інноваційних інформаційних технологій слугують 
важливими пізнавальними стимулами для перегляду усталених традиційних 
поглядів на рекламно-інформаційну діяльність. Надані докази важливості 
соціологічного дослідження тенденції розширення сфери соціального впливу 
реклами та тенденції гнучкої адаптації змісту рекламних повідомлень до 
існуючих бажань та запитів переважної більшості людей. Аргументовано, 
наукова розробка інноваційної дослідницької стратегії ідентифікації 
функціональної специфіки реклами та змісту інформаційно-рекламної 
діяльності потребує з’ясування питання про те, яким чином інформаційно-
рекламна діяльність функціонально відтворюється як чинник соціальної 
напруженості? В статті надана характеристика феномену 
дисфункціонального впливу інформаційно-рекламної діяльності на сучасне 
українське суспільство, у якому набуває інтенсивне поширення ідеологія 
консьюмеризму. Констатовано, що інформаційно-рекламна діяльність в 
сучасному українському суспільстві, у якому переважна більшість населення 
підтримує свою життєдіяльність на рівні мінімальних споживчих 
стандартів, реально спричинює появу нових форм соціальної нерівності та 
соціальної напруженості. 

Ключові слова: глобалізація, рекламно-інформаційна діяльність, 
соціологічна теорія реклами, рекламна практика, масове споживання, 
консьюмеризм, соціальна напруженість.



На сучасному етапі розвитку українського суспільства рекламно-
інформаційна діяльність значно еволюціонувала як форма соціальної 
комунікації. Від простої функції просування товарів та послуг рекламна 
діяльність перетворилась в могутню індустрію та проникла в усі основоположні 
онтологічні механізми організації суспільного життя. На поч. ХХІ ст. рекламно-
інформаційна діяльність стала важливим функціональним компонентом 
сучасного інформаційного середовища.

Спостерігається значне посилення глобалізації рекламних практик, 
зростає прямий та прихований інституціональний вплив реклами на різні 
аспекти життєдіяльності індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного 
життя.

Вочевидь, що глобальна поширеність реклами, її прогресуюча 
інтернаціоналізація та безпосередня причетність до інноваційних 
інформаційних технологій слугують важливими пізнавальними стимулами для 
перегляду усталених традиційних поглядів на рекламно-інформаційну 
діяльність.

Враховуючи зазначені обставини, мета статті – охарактеризувати 
особливості рекламно-інформаційної діяльності в глобалізованому світі, та 
визначити основні чинники дисфункціонального впливу реклами на українське
суспільство як специфічного джерела соціальної напруженості. 

Насамперед зазначимо, що починаючи з кін. XX ст., у зв’язку з 
глобальними соціокультурними трансформаціями реклама стала об’єктом 
вивчення як зарубіжних, так і українських дослідників. Так у працях 
Дж. Александера, З. Баумана, Г. Бенеша, Ж. Бодрійяра. П. Бурдьо, 
Ф. Джеймісона, Н. Лумана, Л. Склейра, І. Рожкова, В. Королька, Н. Лисиці,
Є. Ромата, І. Чудовської справедливо підкреслена важливість дослідження 
тенденції розширення сфери соціального впливу реклами. Зокрема, не ставлячи 
під сумнів питання важливої суспільної значущості реклами, вчені намагаються 
аргументувати концептуальну позицію, згідно якої феномен сучасної реклами 
вже не доречно розглядати та інтерпретувати як стимул розвитку торгівлі та 
практик масового споживання [1, с. 12–14]. Якщо майже до кін. ХХ ст. реклама 
намагалася переконати споживачів у корисності, ефективності або надійності 
продукту що рекламується, то зараз вона намагається зв’язати продукт з 
уявленнями людей про певний життєвий стиль, тобто її виробники все частіше 
вважають, що споживачів більш цікавить стиль, а не корисність продукту 
[2, с. 3–4].

Слід також наголосити, що важливим об’єктом сучасних інноваційних 
досліджень рекламних практик є тенденція гнучкої адаптації змісту рекламних 
повідомлень до існуючих бажань та запитів переважної більшості людей,
що значно посилює соціальний вплив рекламияк специфічного джерела 
соціальної напруженості. Аналізуючи особливості цієї тенденції відомий 
німецький вчений Г. Бенеш аргументовано доводить, що реклама, в її 
сучасному розумінні, значно посилює свій соціальний вплив не тому, що вона 
провокує створення нових запитів та інтересів людей до запропонованих 
ринком нових предметів споживання, а тому що сучасна реклама функціонує в 



режимі гнучкої адаптації до економічних, політичних та культурних змін, у 
подальшому розвитку яких зацікавлена переважна більшість людей. Саме тому 
«основна інтенція сучасної реклами - те, що в той чи інший спосіб уже 
виявляється в прагненнях публіки, використати легше, ніж створювати новий 
інтерес» [3, с. 427]. 

Беручи до уваги процес глобальної інтенсифікації рекламних практик,
доцільно констатувати, що наукова розробка дослідницької стратегії 
ідентифікації функціональної специфіки реклами та змісту інформаційно-
рекламної діяльності потребує пошуку змістовних відповідей на важливе 
питання: яким чином інформаційно-рекламна діяльність функціонально 
відтворюється як чинник соціальної напруженості?

Зазначимо, у правовому полі України визначення місця реклами та
інформаційно-рекламної діяльності в системі інформаційної політики держави 
є доволі аморфним. Так, у Законі України «Про інформацію» вказано, що 
реклама є специфічним джерелом інформації в системі різноманітних 
довідково-інформаційних видань. «Основними джерелами інформації 
довідково-енциклопедичного характеру є: енциклопедії, словники, довідники, 
рекламні повідомлення та оголошення, путівники,картографічні матеріали, 
електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових 
інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що видаються 
уповноваженими на те органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, організаціями, їх працівниками та 
автоматизованими інформаційно-телекомунікаційними системами» [4, с. 650].

Вочевидь, що таке тлумачення не дає можливості чітко розмежувати 
рекламну діяльність та рекламну інформацію. На нашу думку, таке 
розмежування є важливим. Тому доцільно підтримати позицію тих вчених які 
аргументовано доводять, що певна інформація як результат рекламної 
діяльності фахівця-рекламіста тільки тоді стає інформаційним рекламним 
повідомленням, коли вона підготовлена особливим чином і доведена та 
передана аудиторії через канали масової комунікації. Самі формати 
інформаційних рекламних повідомлень можуть бути різними і залежать від 
конкретних запитів рекламодавця. Передача ж рекламного повідомлення - це 
найважливіша сутнісна ознака рекламної діяльності. [5, с .44–45].

Саме завдяки інтенсивному поширенню інформаційних рекламних
повідомлень відбувається глобалізація самого інституту реклами. «Реклама стає 
частиною соціального інформаційного середовища, вона дієво сприяє 
становленню певних стандартів мислення та соціальної поведінки як різних 
верств населення, так і окремого індивіда. Причому це характерно для 
більшості країн, а в умовах наростаючої глобалізації і для всього світу» 
[6, с. 21].

Розглянувши вище зазначені аргументи, маємо на меті припустити, що 
сучасні наукові тенденції спрямовані на розуміння реклами в більш широкому 
контексті її осмислення – а саме як інформаційно-рекламної діяльності, яка 
чинить як конструктивний так і деструктивний вплив на процеси 
конструювання певних життєвих стилів індивідів та соціальних груп. А сучасна 



інтенсифікація процесу глобалізації є тим важливим онтологічним та водночас 
когнітивним стимулом, який обумовлює потреби наукового дослідження 
причин глобального поширення інформаційно-рекламної діяльності та 
глобалізованої експансії різноманітних рекламних практик.

У рамках даної статті ми пропонуємо більш детально зупинитися саме на 
феномені дисфункціонального впливу інформаційно-рекламної діяльності на 
українське суспільство.

По-перше, зростаючий вплив інформаційно-рекламної діяльності певною 
мірою можна пояснити консерватизмом позицій багатьох вчених і політиків, 
які вважають, що головними шляхами подолання існуючої кризи національної 
економіки Україниє її інтенсивна монетаризація та стимулювання масового 
споживання. Соціальні наслідки таких стратегій є вкрай суперечливими, 
оскільки надмірні грошові пропозиції глобальних фінансових ринків суттєво 
посилюють вплив інформаційно-рекламної діяльності на споживчу поведінку 
різних соціальних груп в напрямку універсалізації та масофікації моделі 
надлишкового (надмірного) споживання (over-consumption model). Нині як 
демонстративний вираз цінностей щастя, життєвого успіху й гедонізму дана 
модель зберігає всі ознаки «престижного споживання», разом із тим 
породжуючи численні соціальні драми, як наслідок – поширення різноманітних 
форм кредитної заборгованості й надмірного споживання розрекламованих 
алкогольних напоїв, тютюнових, кондитерських, косметичних виробів, 
медичних препаратів, вітамінів та ін. Виступаючи важливою соціокультурною 
технологією нав’язування людям надлишкових псевдопотреб, що культивують 
покірливе ставлення людей до зовні нав’язаних економічних імперативів 
споживання, інформаційно-рекламнна діяльность в Україні певним чином 
формує значний конфліктогенний потенціал, який все більшою мірою стає 
джерелом соціальної напруженості.

По-друге, поширеність інформаційно-рекламної діяльності певним чином
посилює соціальну напруженість в системі соціальної стратифікації 
українського суспільства. У даному зв’язку, слід погодитися з думкою Н.
Лумана, що саме сучасні медіа-інститути є відповідальними за нав’язливу 
глобальну поширеність рекламних повідомлень, оскільки саме ці інститути, 
постійно створюючи прецеденти формування нових способів маніпулятивного 
дратівливого впливу на споживачів, реально забезпечують «безперервну освіту 
і переробку подразнень» [7, с. 152]. Автор підкреслює, що у сільській 
місцевості, де найбільш виразно проявляється соціальна й економічна 
стратифікація населення, реклама травмує людей не тільки обставиною 
матеріального розшарування, але й психологічно. На цьому тлі комерційна 
телереклама, що демонструє гарне життя в місті породжує особливо в молоді 
бажання жити красиво там, де живуть герої рекламних роликів, тим самим 
руйнуючи цінність культурної спадкоємності, сприяє міграції молоді в 
мегаполіси в пошуках «гарного життя». Глобальна реклама відкрито 
демонструє розшарування суспільства на бідних і заможних, породжує 
протилежні почуття в телеаудиторії й радіоаудиторії міста та села. З одного 
боку, заздрість до благополучним і забезпеченим, а, з іншого, – повагу до 



багатства, бажання мати рекламований товар є основними мотиваторами 
породженнярізних псевдопотреб. Насадження «культу грошей» у прихованій 
рекламі престижних товарів на телеекрані одночасно поляризує суспільство, 
оскільки демонстрація багатства одних і зневага до бідності  інших в 
абсолютній більшості випадків породжує двоякі почуття притворного 
гедонізму та образи за існуючу соціальну несправедливість. Разом із тим 
формуються орієнтація на фетишизацію грошей, упевненість у тому, що саме 
«багатство й гроші» важливіше всього в досягненні успіху в житті. 

По-третє, вважається, що однією з основних функцій реклами в 
сучасному суспільстві є її здатність формувати споживчу ідеологію, яка стає 
засобом маніпуляції масовою свідомістю громадян України – ідеологію 
консьюмеризму. Саме культурно-ідеологічна експансія консьюмеризму у 
напрямку мософікації моделі надмірного споживання є, на думку Л. Склейра, 
основною причиною загострення соціальних конфліктів, поглиблення 
нерівностей, та в кінцевому рахунку, історичного занепаду глобальної 
капіталістичної системи. Вчений стверджує, що за теперішніх умов відтворення 
«розколотої цивілізації» зараз вже неможливо практично подолати існуючі 
обмеженості повноцінного ресурсного забезпечення життя людей в режимі їх 
надмірного споживання [8, с. 323–324]. Вочевидь, що інтенсивне поширення 
ідеології консьюмеризму в сучасному українському суспільстві (у якому, як 
добре відомо, більшість населення підтримує свою життєдіяльність на рівні 
мінімальних споживчих стандартів) реально спричинює появу нових форм 
соціальної нерівності та соціальної напруженості. 

Висновки. 
1. Наведені вище позиції щодо новітніх підходів вчених щодо наукового 

розуміння феномену інформаційно-рекламної діяльності загалом засвідчують 
про актуальність наукового дослідження причин глобальної експансії в 
сучасних рекламних практик .

2. Слід констатувати, що сучасна реклама як транснаціональний 
соціальний інститут сприяє глобальному утвердженню ідеології 
консьюмеризму, яка стає засобом маніпуляції масовою свідомістю. Проте
реклама пливає на суспільство неоднозначно. Одну частину суспільства цей 
інститут стимулює покращувати свій стиль та спосіб життя, тоді як ін. людей –
долучатися до шкідливих звичок, демонструє ознаки формування суспільства 
споживання. Інформаційно-рекламна діяльністьв сучасному українському 
суспільстві, у якому переважна більшість населення якого підтримує свою 
життєдіяльність на рівні мінімальних споживчий стандартів, реально 
спричинює появу нових форм соціальної нерівності та соціальної напруженості.
Ці процеси певною мірою мають всі шанси стати важливою причиною 
посилення впливу деструктивних конфліктогенних форм соціальної 
напруженості в українському суспільстві.
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У даному матеріалі задається вектор актуалізації та попереднього 
аналізу стану дослідження соціальної напруженості в Україні. Основна ідея 
статті полягає у актуальність дослідження цієї проблематики, визначення
необхідності наукового вивчення феномена соціальної напруженості в 
сучасному українському суспільстві і конструюванні науково 
обґрунтованих методик її фіксації та вимірювання. У формуванні та реалізації 
цього проекту ставиться наголос на особливості розробки методики аналізу 
та прогнозування соціальної напруженості, побудови її концептуальної моделі, 
загальниx принципів вимірювальної методики, інтерпретації інтегрального 
індексу соціальної напруженості. Дається короткий огляд форування її 
специфіки у сьогоденному українському соціумі, ретроспекція актуалізації 
вивчення соціальної напруженості, огляд основних дослідницьких проектів, 
присвячених вивченнню цього феномена, ступінь розробленості цієї 
проблематики. Стаття носить установчий характер. 

Ключові слова: трансформація, соціальна напруженість, дослідження, 
теоретико-методологічні підходи.

Актуальність. Динамічність соціальної дійсності завжди була 
інтегратором рухливості теоретичного, методологічного і прикладного знання в 
соціології. Своєрідною аксіомою стала кореляція темпів розвитку соціології як 
науки в різних її аспектах ( у т. ч. порівняльних) темпам розвитку досить 
складної, мінливої і непередбачуваної соціальної реальності.

Ще в недалекому минулому серед соціологів, у поясненні процесів і явищ 
існувала тенденція шукати первинний пояснюючий чинник: етнічного, 
демографічного, політичного або економічного характеру. Такий характер 
наукового пізнання мав своє раціональне зерно, що, до речі, частково збереглося 
і дотепер. Але з часом стало абсолютно ясно, що ми маємо справу з 
різноманітністю пояснюючих чинників, складними структурами причинності. 
І одним з об’єктів пильної уваги соціологічної науки в нашому динамічному і 
суперечному світі є вивчення соціальної напруженості [5; 2].

У різні періоди її зміст досліджувався і трактувався в соціологічній науці 
в контексті явищ соціальній дезінтеграції або відсутності солідарності 
взаємодіючих індивідуумів і груп, девіації, втрати соціальної ідентичності, 
фрустрації, класової боротьби, міжнаціональних конфліктів, бідності та ін. 
В основі класичного сприйняття соціальної напруженості завжди мало 



(і мабуть матиме) місце феномен незабезпеченості існування значної маси 
населення.

Сучасна соціальна напруженість у фокусі сучасної соціологічної науки –
це системне явище. Сучасне суспільство, за виразом У. Бека [1], у результаті 
процесу індивідуалізації і диверсифікації ситуацій і стилів життя, зберігаючи 
при цьому значну соціальну нерівність – «цілком піднялося на поверх вище». 
І нині дослідження соціальної напруженості є актуальним і водночас 
складним, оскільки включає все / різноманіття суперечностей, що виникають в 
суспільстві, і перш за все – незабезпеченість існування, яка ще не втратила свій 
загальний характер і гостроту форм.

У нових історичних умовах контури соціальної напруженості 
визначаються різноманітністю об’єктивних і суб’єктивних чинників, 
загостренням внутрішніх суперечностей об`єктивного і суб’єктивного характеру 
(розповсюдження настроїв незадоволеності, втратою довіри до влади, зростання 
стихійних масових дій, стан дисфункції суспільної свідомості тощо). Тому, в 
сучасних умовах, основний акцент дослідники роблять на вивченні комплексу 
соціальних, економічних, політичних, національних, демографічних, духовних і 
екологічних чинників розвитку регіонів, що дозволяє виявити коріння найбільш 
гострих проблем. При цьому враховується існування суперечності в соціальних 
процесах, які є такими, що формують для утворення як явного, так і латентного 
рівня соціальної напруженості.

Актуальність дослідження цієї проблематики визначається 
необхідністю наукового вивчення феномена соціальної напруженості в 
сучасному українському суспільстві і конструюванні науково 
обґрунтованих методик її фіксації та вимірювання. 

Сама проблематика, пов’язана з аналізом і осмисленням соціальної 
напруженості в нашому суспільстві, є відносно новою для вітчизняної 
соціології. Поява даного поняття у вітчизняній соціології і гуманітаристиці була 
викликана не тільки кризовим перебуванням радянського суспільства на рубежі 
80-90-х рр., але і методологічними традиціями нашої соціальної думки, 
орієнтованої переважно на вивчення макроявищ і процесів, і спрямовані скоріше 
на приховування аніж на активне і плідне вивчення факту існування даного 
феномена в СРСР.

Із кін. 80-х – на поч. 90-х рр. суспільство колишнього СРСР, у т. ч. і 
Україна, опинилося в глибокій системній кризі, з характерною, у нашому 
розумінні, соціальною напруженістю. Її головними ознаками були і є: тривога, 
незадоволеність існуючим становищем справ, недовіра до влади та інше. Апатія 
до того, що відбувалося, агресивність, паніка, і навіть, висловлюючись 
метафорно – надія на диво – все це ставало характерними ознаками нашого 
суспільства. Влада не врахувала ту обставину, що при переході від однієї 
формації до іншої суспільство опиняється в маргінальному становищі, і не на 
короткий строк. Змінювався статус, рольова поведінка людей, шкала 
соціальних цінностей. Якість та рівень життя, як найістотніші чинники, що 
визначають соціальну напруженість, у нас хронічно знаходилися на низькому 



рівні. А поляризація прошарків (страт) за матеріальним становищем настільки 
була різкою, що і до сьогодні є колосальним конфліктогенним чинником. 

Вітчизняні дослідники пострадянського періоду не були готові до чітких 
прогнозів і оцінок ситуації загострення соціальної напруженості. Існує думка, 
що в до- і перебудовчий період, соціологи, із зрозумілих причин, не мали 
можливості вивчати існування феномена соціальної напруженості в СРСР. 
Тому, вважається, що пріоритет в розробці поняття «напруженість» в 
пострадянській соціології почав зароджуватися з психології, яка була ближчою 
до соціальних «хвороб», де під «психічною напруженістю» зазвичай розумівся 
«стан передбачення суб’єктом несприятливого для нього розвитку подій» або 
«стан, що супроводжує діяльність в несприятливих умовах» [4; 6]. 

Практика показала, що в подальші роки цей термін доволі точно 
відображав стан суспільних відносин і масової свідомості, і дуже швидко 
увійшов до наукової, публіцистичної та побутової лексики, ставши 
віддзеркаленням неблагополуччя і гостроти ситуації. У самій соціологічній 
літературі вбачали її у різній дефініційній варіативності, у формі особливого 
стану суспільного життя, об’єктивного і суб’єктивного характеру, що 
вирізняється соціальним та психологічним загостренням. Надалі, сформувалося 
ототожнення понять «соціальної напруженості» з «конфліктом», 
«напруженістю», «соціальною кризою» і «нестабільністю» – як цілком 
прийнятних характеристик нашого «хворого» суспільства. 

У самій соціологічній літературі вбачали її у різній дефініційній 
варіативності, у формі особливого стану суспільного життя, об’єктивного і 
суб’єктивного характеру, що вирізняється соціальним та психологічним 
загостренням. 

Актуальність безпосереднього соціального середовища для людини і його 
залежність від макро-соціального середовища (економічні, політичні, правові, 
культурні та ін. інституційні умови) призводить до того, що вимушеність і її 
готовність до поведінки/дії, що спрямована на збереження (відновлення) 
безпосереднього соціального середовища припускає зміну, радикальну 
трансформацію або руйнування причинно-деструктивного зовнішнього 
середовища.

Характерні для українського суспільства динамічні соціальні зміни 
останніх двох десятиліть наочно засвідчили про формування та утвердження 
якісно нових способів життєдіяльності людей. Сучасний період розвитку 
української держави, інституціональної системи суспільства та соціальних 
відносин характеризується вченими, політиками та лідерами громадської думки 
як період складних трансформаційних процесів, обумовлених також 
нагальними завданнями пошуку власного шляху цивілізаційного розвитку. 
Запроваджені за роки незалежності ринкові реформи національної економіки, 
лібералізація, гуманізація та демократизація суспільного життя, реалізація 
стратегії європейської інтеграції стали визначальними імперативами 
трансформації та розвитку сучасної України. 

Водночас основні результати наукового аналізу трансформаційних 
тенденцій засвідчили про суттєве посилення процесу соціальної диференціації, 



який наочно проявляється в тенденціях зростаючої поляризації соціальної 
структури суспільства, росту бідності, корупції та соціального невдоволення 
наслідками запроваджених реформ. Характерною ознакою теперішнього часу 
стала тенденція посилення соціальної напруженості, соціальна драматургія якої 
наочно проявилась в протестних формах масової поведінки громадян. Події, та 
реформаторські зміни, які пов’язані в Помаранчевою революцію 2004 р. та
Революції Гідності нині суттєво актуалізували потреби в науковому вивченні 
онтологічної специфіки соціальної напруженості як атрибутивного явища та 
процесу суспільного життя. 

У цілому, можна стверджувати, що різні аспекти соціальної напруженості 
в сучасному суспільстві, і перш за все в Україні, є досить високим. І нині ми 
спостерігаємо чітко визначальні тенденції до подальшого к підвищення. Тому, 
такого роду дослідження дозволятимуть здійснювати контроль і безперервне 
спостереження за динамікою соціальної напруженості в регіонах, для 
проектування ефективних технологій управління процесом її функціонування, 
для вироблення комплексної системи заходів профілактичного і оперативного 
характеру, котрі є на сьогодні нагальними в системі державотворення 
(формування національної ідентичності, розвиток соціальної політики).

Хоча спеціалізовані соціологічні дослідження феноменальних та 
процесуальних рис стану соціальної напруженості в Україні в аспектах 
наукової ідентифікації та обґрунтування системи емпіричних показників не 
проводилися, однак у багатьох наукових проектах містяться тематичні блоки з 
вивчення проявів соціальної напруженості в українському суспільстві. 

Моніторингові дослідження соціальної напруженості в Україні 
проводяться рідко і не носять систематичного, упорядкованого характеру з 
причини відсутності адекватних теоретико-методологічних розробок. У працях з 
соціальних відносин, соціології та психології конфлікту, соціальних і 
прстестних рухів, соціальної екології, групової динаміки розкрито деякі 
особливості і закономірності прояву соціальної напруженості [3], хоча цілісна 
теорія соціальної напруженості відсутня. В наявних роботах мова йде про 
можливості дослідження лише існуючого рівня цих процесів, що вже 
здійснюється на практиці, однак мало розроблена проблематика можливостей 
їх прогнозування та запобігання, котра вимагає відповідного базового 
інструментарію. 

Приймаючи це до уваги, попередньо, першочерговим завданням 
соціологічної науки постає вияв і розкриття дослідницьких проблем, в аспекті 
теорії і методології даного предметного напрямку. Проблеми виміру 
соціологічними методами рівня соціальної напруженості та потенціалу 
соціального протесту певною мірою вже вивчалися українськими дослідниками: 
Є. Головаха, Н. Паніна (соціальне самопочуття, готовність до соціального протесту: 
динаміка, чинники формування), Л. Бевзенко (Помаранчева революція як 
соціальна біфуркація), І. Бекешкіна (протестні настрої Помаранчевої 
революції), науковим колективом (на чолі О. Балакірєвої) Інституту економіки 
та прогнозування НАН України (динаміка соціально-економічного самопочуття 
та рівня життя населення), О. Владико (готовність населення України до 



соціального протесту), В. Перебенесюк (соціальні конфлікти і молодь), 
М. Міщенко (соціальна напруженість у суспільстві: проблеми виявлення та 
аналізу), В. Небоженко (соціальна напруженість і конфлікти в українському 
суспільстві) в аспекті тематики «Україна на шляху до відкритого суспільства», 
Е. Клюєнко (діагностика та методологічні засади дослідження соціальної 
напруженості в суспільстві, що трансформується), М. Слюсаревський (соціальна 
напруженість: теоретична модель необхідних і достатніх показників), 
Н. Ходорівська (протестні наміри громадян України у світлі виборів – 2004) 
та ін. 

Неповний перелік дослідницьких практик, виходячи із поставлених 
дослідницьких завдань, вказує на їх предметну різноплановість і структурність. 
В одних вектор дослідження спрямований на окремі аспекти виміру соціальної 
напруженості, в інших – на дослідження онтологічних і методологічних її 
аспектів. Кожна дослідницька практика по-своєму достойна уваги та певного 
використання відповідного дослідницького досвіду. Нині в науковій літературі 
можна знайти чимало різних методик, представлених авторами як інструменти 
для вимірювання соціальної напруженості. І їх якісна різноманітність 
визначається відмінністю підходів дослідників до розуміння природи соціальної 
напруженості, до виділення її основних детермінант. І хоча будь-який методико-
методологічний інструмент пізнання є далеким від досконалості, однак, 
обґрунтовуючись теоретично та наявністю статистичних даних, вона не лише 
постійно вдосконалюється, але й інтегрує розробку самостійного, наукового 
напряму - соціології соціальної напруженості. 

До числа таких проектів можна віднести наступні соціологічні 
дослідження:

-  моніторинг соціальних змін українського суспільства – Інститут 
соціології НАН України;

-  «Регіональний аспект соціальної напруженості в Україні: стан, фактори
формування та шляхи подолання» – Національний інститут стратегічних 
досліджень;

-  моніторинг громадської думки «Динаміка соціально-економічного 
самопочуття та рівня життя населення». – Інститут економіки та прогнозування 
НАН України;

-  «Війна і мир: питання національної безпеки в дзеркалі громадської 
думки» - Центр соціальних досліджень «СОФІЯ» (липень 2016 р.); 

- ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб з 
Донбасу та Криму, лютий-березень 2016 р. – Київський міжнародний інститут 
соціології (КМІС); 

- протести з економічними вимогами в Україні 2009–2014 рр. – Інститут 
економіки та прогнозування НАН України; 

- динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні – жовтень, 2016.–
Соціологічна група «Рейтинг» та ін.

Важливо зазначити, що для подальшої наукової розробки проблематики 
соціальних наслідків європейської інтеграції України особливе значення має 
банк соціологічних даних масштабного моніторингового проекту «Європейське 



соціальне дослідження» (керівники національної частини проекту – Є. Головаха 
та А. Горбачик). 

Висновки. Тематика соціологічного вивчення стану та відмінностей 
соціальної напруженості в Україні та її регіонах лежить в руслі інноваційних 
досліджень процесів структурації та трансформаційної динаміки українського 
суспільства. Суспільний запит на фундаментальні та прикладні дослідження 
соціальної напруженості як атрибутивного соціального явища та процесу 
суспільного життя має мати чітку прагматичну спрямованість, оскільки його 
здійснення сприятиме більш цілеспрямованому подоланню стримуючих 
соціальний розвиток українського суспільства стагнаційних процесів. 

Розроблення концепції соціальної напруженості і комплексної методики її 
аналізу та прогнозування в регіонах України дозволятиме представляти 
соціальну напруженість як інтегральну характеристику процесів, що 
відбуваються в суспільстві, будувати модель прогнозування соціальної 
напруженості. Методико-методологічні засоби моніторингового оцінювання
соціальної напруженості в регіонаx мають бути розробкою фундаментального 
науково-методичного характеру, в яких засоби оцінювання 
обгрунтовуватимуться на трьоx основниx аналітичниx рівняx: теоретико-
методологічному, методико-інструментальному, емпіричному.
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ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ:
УКРАЇНА І СВІТ

Стаття присвячена розгляду сучасного стану і динаміки залучення 
України до глобального інтернет-простору. Порівнюються результати 
міжнародних статистичних і соціологічних досліджень залучення до 
інтернету населення країн світу, реконфігурації інтернет-простору із 
входженням до нього країн, що розвиваються, а також у зв’язку із 
поширеністю та популярністю мобільного інтернету. Апробується поняття 
Нового інтернет-світу, щопередбачає потіснення англомовного 
західноцентрованого Старого інтернет-світу і перехід до Нового, в якому 
концентруються нові користувачі, компанії і онлайн-практики – представники 
азійських, латиноамериканських та  ін. країн, які динамічно розвиваються 
останніми десятиліттями. Простежено динаміку входження України в 
інтернет-простір з його новітніми реконфігураціями на основі даних 



міжнародних організацій, які концентрують статистичну інформацію щодо 
інтернет-залучення країн світу, а також дані соціологічних опитувань.

Ключові слова: глобальний інтернет-простір, Україна, порівняльна крос-
культурна динаміка, часова динаміка, «новий інтернет-світ».

Присутність інтернету в повсякденному житті сучасної людини стає 
звичною справою. Здешевлення доступу до всесвітньої мережі, поява нових 
мініпристроїв / девайсів для мобільного виходу в інтернет без прив’язки до 
стаціонарних комп’ютерів залучає у лави користувачів усе більшу кількість 
населення. Ситуація в різних країнах світу, звісно, розрізняється. Мета даної 
статті: простежити динімку залучення України до глобального інтернет 
простору в крос-культурному аспекті, впроваджуючи в аналіз співставлення 
актуальних даних міжнародної інтернет-статистики і соціологічних досліджень, 
як вітчизняних, так і міжнародних. Ця проблематика потребує постійного 
моніторингу на основі різних джерел, враховуючи, що інтернетизація країни є
одним із критеріїв її місця в глобальному інформаційному суспільстві. 

Інтернет-дослідники використовують серед  ін. такий загальний показник 
як рівень проникнення (penetration) інтернету в країні, тобто частка 
користувачів інтернетом серед всього населення країни. Порівняльні 
статистичні дані збирають різні організації, використовуючи свої індикатори. 
Дослідницька організація «InternetLiveStats» під користувачем розуміє 
індивіда, який має доступ вдома до інтернету через будь-який пристрій і 
під’єднання [7]. Не йдеться в даному випадку про частоту чи зміст 
використання, не враховується вік. Дані збираються шляхом щорічних 
обстежень домогосподарств за уніфікованою методикою спеціалізованого 
відділу статистики ІКТ ООН [International Telecommunication Union – ITU]. За 
даними цієї організації більше 45 % населення світу може використовувати 
інтернет-під’єднання вдома, а 1995 р. таких було менше, ніж 1 %. Кількість 
інтернет-користувачів збільшилася у 10 разів з 1999 р. до 2013 р. Перший 
міліард було досягнуто 2005 р., другий – 2010 р., третій – 2014 р.

Рисунок 1. Доступ населення до ІКТ, 2015 р. 

На 2016 рік 61 % (2,1 мрд.) усіх користувачів Інтернету в світі живуть
у топ-10 країн, або майже дві третини (2,5 млрд.) усіх користувачів Інтернету 



в світі (3,4 млрд) живуть в топ-20 країн: Китай, Індія, США, Бразилія, Японія, 
Росія, Нігерія, Німеччина, Великобританія, Мексика, Франція, Індонезія, 
В’єтнам, Турція, Філіпіни, Південна Корея, Італія, Іран, Іспанія, Пакистан. 
Україна знаходиться на 34-му місці за кількістю користувачів (19,7 млн.) [7]. 
Рівень проникнення інтернету в Україні становить 44 %. Країни-сусідки за цим 
показником: Перу (41 %), Мексика (45 %), Філіпіни (44 %), Іран (49 %), Таіланд 
(43 %), Кенія (45 %), Еквадор (43 %), Туніс (48 %), Болівія (41 %), Молдова 
(48 %), Панама (45 %). 

Дещо вищий рівень проникнення інтернету (50–60 %) в таких країнах як 
Китай (52 %), Грузія (53 %), Південна Африка (52 %), Туреччина (58 %), 
Болгарія (59 %), Беларусь (61 %), Італія (66 %), Аргентина (69 %) та ін. Ще 
вищий рівень проникнення інтернету у Росії (71 %), Польщі (72 %), Ізраїлі 
(73 %), Чилі (78 %), Словакії (83 %). Найвищі показники у таких країн як 
Норвегія (98 %), Нідерланди (94 %), Великобританія (93 %), Японія (91 %), 
Арабські Емірати (92 %), США (89 %), Канада (89 %), Нова Зеландія (89 %), 
Німеччина (88 %), Південна Корея (86 %), Австралія (85 %) та ін. Найнижчі 
показники у таких країнах: Єгипет (33 %), Гана (28 %), Судан (26 %), Ангола 
(23 %), Зимбабве (21 %), Уганда (19 %), Бангладеш (13 %), Малі (12 %), 
Мозамбік (6 %) та ін. В Індії найвищий темп приросту у рівні проникнення: 
зокрема, з 19 % 2014 р. до 34 % 2016 р. [7].

Зрушення центру ваги в глобальному інтернет-просторі. Нинішня 
конфігурація кількості й обсягу користувачів за країнами і регіонами свідчить 
про важливі зрушення. Інтернет-технології почали поширюватися зі США і 
розвинених європейських країн і певний час кількість користувачів та основні 
практики використання інтернету збільшувалися за рахунок цих регіонів. 
З 2008 р. частка онлайн-користувачів Китаю перевершила цю частку в США
і приріст продовжується. Інші азіатські, латиноамериканські країни теж 
починають рухатися у цьому напрямі. Частка інтернет-користувачів з 2002 р. до 
2012 р. в європейських країнах і Північній Америці в загальному балансі 
регіонів зменшилася в два рази – з 66 % до 33 %. В цілому за регіонами на 
2016 р. співвідношення інтернет-користувачів показано на рис. 2: кожен другий 
юзер – житель Азії, кожен п’ятий – Північної і Південої Америки, майже кожен 
п’ятий – Європи, кожен десятий – Африки [8].

Рис. 2. Інтернет-користувачі у світі за регіонами, %



Потенціал підключення нових користувачів у розвинених країнах майже 
вичерпано, тоді як в ін. регіонах залучення лише починається або йде 
пришвидшеними темпами. Зокрема, 48 % мешканців Китаю (загальна кількість 
населення 1,38 млрд.), 65 % – Індії (кількість населення 1,33 млрд.) 
є величезним резервом для появи нових користувачів. У цілому перев більшість 
нових онлайн-користувачів наступного десятиліття будуть становити жителі 
незахідних країн.

Така ситуація трансформації глобального інтернет-простору і місця в 
ньому різних країн потребує переосмислення. Зокрема, було висунуто концепт 
Нового інтернет-світу, що передбачає потіснення англомовного 
західноцентрованого Старого інтернет-світу і перехід до Нового, в якому 
концентруються нові користувачі, компанії і онлайн-практики. Вирішальну 
роль у цій переконфігурації починають відігравати Китай, Індія, інші країни 
глобального Півдня. Дослідники, які висунули концепцію Нового інтернет-
світу, для її емпіричного обгрунтування провели у 2012 р. опитування за 
допомогою онлайн-панелі інтернет-користувачів більше ніж у шістидесяти 
країнах [6]. Було розроблено аналітичну модель, яка передбачала поділ країн на 
групи за критерієм специфіки історичного розвитку в них інтернету [6, с. 119]. 
Першу групу було названо «Ранні лідери» – це розвинені країни Заходу і 
Східної Азії, які зіграли важливу роль у розвиту інтернету. У вибірці до цієї 
категорії було зараховано у Європі: Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Данія, 
Нідерланди, Великобританія; у Східній Азії: Японія, Гонконг, Тайвань, 
Південна Корея, Сингапур; у Північній Америці і Океанії: Канада, США, 
Австралія, Нова Зеландія. Група «Повільні лідери» позначає країни, які були 
присутні в Старому інтернет-світі, але через меншу частку користувачів, не 
відігравали значну роль в його формуванні. Включає в себе країни в Південній і 
Західній Європи, а також незахідні країни, такі як Ізраїль, Чилі та Малайзія. 
У даному дослідженні у цій групі опинилися респонденти з Європи 
(Польща, Ірландія, Італія, Франція, Португалія, Іспанія); з Близького Сходу 
(Ізраїль, Бахрейн, Арабські Емірати); з Південної Америки (Чилі); з Азії 
(Малайзія).

Країни прискореного розитку – невелика група країн на Близькому Сході, 
в яких рівень інтернет-проникнення збільшився з приблизно 5 % у 2000 р. до 
76 % у 2011 р., головним чином, протягом останніх п’яти років. Вони увійшли 
одразу у Новий інтернет-світ і онлайн-практики стають там невід’ємною 
частиною повсякденного життя порівняно з іншими країнами, які теж недавно 
підключилися до глобальної мережі, але мають нижчі темпи проникнення. 
У вибірці дослідження це країни Близького Сходу: Кувейт, Оман, Катар.



Так звані «EmergenceNation» – ті країни, в яких населення швидко долає 
перехід від Старого інтернет-світу до Нового, країни, як динамічно 
розвиваються: Бразилія, Мексика, Єгипет, Китай, з великою часткою 
користувачів-новачків, яких стає все більше. Країни в цій категорії особливо 
важливі для розуміння можливих наслідків переконфігурації глобальної 
мережевої культури, її цінностей і практик. У вибірці описуваного дослідження 
це країни Південної і Центральної Америки: Аргентина, Бразилія, Колумбія, 
Коста-Ріка, Мексика, Панама, Перу, Уругвай, Венесуела; країни Близького 
Сходу і Північної Африки: Єгипет, Іорданія, Туніс, Мароко, Саудівська Аравія; 
з країн Азії: Китай.

«Країни наступного етапу підключення» – у вибірці з країн Африки: 
Кенія, Нігерія, Гана, Південна Африка, Йємен, Алжир; з країн Південної і 
Південно-Східної Азії: Іран, Індія, Афганістан, Пакістан, Бангладеш, Ірак, 
Таіланд, Шрі Ланка; з країн Південної і Центральної Америки: Болівія, 
Парагвай, Беліз, Гватемала, Нікарагуа.

Використовуючи цю модель, ми побудували таблицю, яка враховує 
останні зміни в прирості користувачів і рівні проникнення інтернету, обираючи 
для прикладу декілька країн для кожної групи зі вказаних п’яти типів і 
визначивши чотири точки заміру: 2002, 2007, 2012, 2016 роки (за даними сайту 
Internet Live Stats). Це допоможе, на нашу думку, краще зрозуміти місце 
України в становленні глобального мережевого суспільства і мережево-
цифрової культури. Ситуація змінюється динамічно і деякі тенденції в окремих 
країнах не зовсім підтверджуться з прогнозами наведеного вище дослідження 
2012 р.. Так, у Єгипті приріст користувачів сповільнився і його, на нашу думку, 
можна віднести не до типу № 4 “Нових націй”, а до типу № 5 «Країн 
наступного етапу розвитку». У цій групі знаходиться й Індія, але вона має темп 
приросту користувачів найвищий у світі, що, можливо, дасть змогу цій країні 
перейти невздовзі у групу № 4. Росія за її показниками приросту користувачів, 
на нашу думку, вписується у модель № 3 країн прискореного розвитку, з 2011 
по 2016 рівень проникнення інтернету збільшився з 49 % до 71 % – на 22 %. 
В Україні за останні п’ять рр. приріст становив 15 %, і показники рівня 
проникнення інтернету – 44 % – на разі наближають її до типу № 5, хоча ця 
думка може бути спірною. Так, В.Паніотто вважає, що дані досліджень Internet
Live Stats є заниженими і уточнений ним рівень інтернет-проникнення в Україні 
на 2016 р. становить 50 % [3]. 



Таблиця 1

Типи країн за специфікою етапів підключення до інтернету 
(рівень проникнення, %)

Тип розвитку 
інтернету

Країни* 2002 2007 2012 2016

Нідерланди 61,3 85,8 92,9 93,7
Великобританія 56,5 61,5 87,5 92,6
Японія 46,6 74,3 79,5 91,1
Південна Корея 59,4 78,8 84,1 85,7
Канада 61,6 73,2 83,0 88,5

Тип № 1
Ранні лідери

США 58,8 75,0 79,3 88,5
Франція 30,2 66,1 81,4 86,4
Італія 28,0 40,8 55,8 65,6
Польща 21,2 48,6 62,3 72,4
Ізраїль 17,8 48,1 70,8 72,5
Арабські 
Емірати

28,3 61,0 85,0 91,9

Тип № 2 Повільні 
лідери

Чилі 22,1 35,9 61,4 77,8
Кувейт 10,2 34,8 70,5 79,9
Оман 6,9 16,7 60,0 71,1

Тип № 3 
Країни 
прискореного 
розвитку

Росія 4,1 24,7 63,8 71,3

Мексика 11,9 20,8 39,8 45,1
Бразилія 9,1 30,9 48,6 66,4
Китай 4,6 16 42,3 52,2
Саудівська 
Аравія

6,4 30,0 54,0 64,7

Тип №4 
Країни, що 
розвиваються 
(еmergencenation)

Туніс 5,3 17,1 41,4 48,1
Нігерія 0,3 6,8 32,8 46,1
Індія 1,5 4,0 12,6 34,8
Іран 4,6 9,5 22,7 48,9
Україна 1,9 6,6 35,3 44,1
Єгипет 2,7 16,0 26,4 33,0

Тип № 5
 Країни 
наступного 
етапу розвитку

Алжир 1,6 9,5 15,2 19,7

*Список країн у кожній номінації не вичерпний, обрані країни 
слугують прикладом типу підключення до інтернету.

Джерело: власне опрацювання на основі статистики 
http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/. Звернення 9.09.2016.

Дані  інших дослідницьких компаній щодо інтернет-аудиторій, засновані 
на соціологічних репрезентативних опитуваннях, можуть відрізнятися, зокрема 

http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/.


й тому, що застосовуються інші методики, інші генеральні сукупності. За 
результатами міжнародного дослідження американської компанії “Pew Research 
Center” (весна 2015 р.) на питання: «Чи використовуєте Ви інтернет, хоча б час 
від часу?» в Україні дали позитивну відповідь 60 % дорослих опитуваних (вік 
18+, N=2079) [9]. За даними моніторингу «Українське суспільство» Інституту 
соціології НАН України, 2015 р. користувалися інтернетом 64 % опитуваних 
дорослих (18+, N=1800). У даному опитуванні враховується будь-яка 
можливість виходу в Інтернет, не лише вдома (як у випадку даних Internet Live 
Stat за методикою ITU), а також на роботі / в інтернет-кафе [4; 5].Завдяки 
моніторингу «Українське суспільство» проводиться відстеження динаміки 
користування інтернетом, а також різних видів активності в мережі [1]. За 
даними КМІС на початок 2016 р. 62 % дорослого населення України
користуються інтернетом [3]. Проведений аналіз показує амбівалентну картину 
місця України в глобальному інтернет-просторі: частка користувачів зростає, 
динаміка рівня проникнення інтернету є позитивною в часі, але разом із тим ці 
темпи і частка користувачів є нижчими порівняно із багатьма країнами світу.
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ГЛОБАЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
ЯК ФАКТОР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ПОЛІТИКИ

У статті аналізується глобальне громадянське суспільство як 
політичний актор і впливовий фактор сучасних міжнародних відносин. 
Зазначається, що глобальне громадянське суспільство – це якісно новий 
феномен міжнародної політики, пов’язаний з розвитком глобалізації. На 
прикладах правозахисних кампаній у країнах, що розвиваються, зокрема 
Мексики, подій «арабської весни», «кольорових революцій» та Євромайдану 
2013–2014 рр. аналізуються практики, сучасні виклики та особливості 
розвитку глобального громадянського суспільства з 2010-х рр., зокрема увага 
до проблем глобальної безпеки, універсалізація вимог справедливості та 
уникання жорстких політичних афіліацій сучасних глобальних рухів. Одначе, в 
контексті посткомуністичного досвіду зазначається, що фактор зовнішнього 
політичного впливу і навіть зовнішнє фінансування організаційної 
спроможності громадських груп не можуть замінити собою розвиток 
громадянського суспільства як не лише організаційної мережі НУО, але й 



насамперед практик громадянської участі, самоорганізації та ініціативи на 
національному рівні.

Ключові слова: глобальне громадянське суспільство, міжнародні 
відносини, міжнародна політика, глобалізація, демократизація.

У сучасному українському контексті дискурс глобального 
громадянського суспільства у багатьох його аспектах є неминуче актуальним.
І не лише тому, що залучення України у глобальні та європейські процеси є 
невід’ємною складовою формування української громадянської нації і 
фактором демократизації суспільного життя та влади з новими можливостями, 
а також і ризиками глобалізації. Глобалізація, як довели українські Майдани 
2004–2005 та 2013–2014 рр., є і потужним фактором розвитку вітчизняного 
громадянського як важливої частини глобального демократичного суспільства.
Глобальне громадянське суспільство – порівняно нова концепція, яка жваво 
обговорюється та дебатується в суспільствознавчому та політичному 
дискурсах, принаймні з початку 1990-х рр., а з 2000-х рр. активний інтерес до 
цієї теми проявляється і у вітчизняному суспільствознавстві [1]. І, очевидно, 
розвиток цієї проблематики буде продовжуватись, адже трансформуються і 
сама глобально-ліберальна парадигма, а також глобальні конфігурації сил 
домінування та спротиву, з нею пов’язані. Отже, глобальне громадянське 
суспільство як активний, постійно діючий та практичний процес актуалізує 
багато дискусійних питань, до яких відноситься і розуміння самого цього 
феномену.

В епоху глобалізації традиційне громадянське суспільство, що історично 
асоціювалось з громадянськими спільнотами в межах держав-націй, долає 
територіальні міждержавні кордони і виступає новим актором світової 
політики, діючи як глобальне громадянське суспільство. Концепція 
глобального громадянського суспільства є такою ж багатозначною та 
суперечливою, як і сам соціальний феномен, який вона характеризує. 
Концептуально тут виникають подібні складнощі, що і при визначенні самого 
поняття громадянського суспільства. Що це? Недержавні організації та 
інститути, неформальні мережі, суспільні міжнародні рухи, дискурси, цінності, 
комунікації, специфічний соціальний капітал? Яке поле дії глобального 
громадянського суспільства та яким чином воно розташоване на 
концептуально-інституціональній «мапі»? Понад державами та кордонами, у 
новій глобальній публічній сфері поза світовим глобальним ринком і 
родинними колами? Хто є акторами глобального громадянського суспільства? 
У відповіді на ці та ін. запитання сучасний дискурс глобального 
громадянського суспільства не відзначається конвенційною усталеністю. Як 
доволі жорстко й критично зауважують деякі дослідники, «дискусії з приводу 
глобального громадянського суспільства видаються надто абстрактними, у 
типовий спосіб характеризуючи це явище як різноманітну множинність 
складних взаємозв’язків, взаємозалежних ланцюжків мереж та інтеракцій, які 
відбуваються невідомо де» [10, c. 5]. 



Втім, саме суспільно-політична практика та світові процеси 
демократизації доводить реальність та дієвість глобального громадянського 
суспільства як сучасного політичного актора, хоча можна погодитись і з тим, 
що його визначення дійсно становить проблему. Один із можливих способів 
вирішення цих концептуальних складнощів пропонує Д. Кін, використовуючи 
класичну соціологічну методологію ідеального типу у визначенні глобального 
громадянського суспільства. Останнє, на думку цього дослідника, позначає 
«динамічну недержавну систему взаємопов’язаних соціально-економічних 
інститутів, які охоплюють всю планету, створюючи у всіх її куточках 
комплексний ефект своєї діяльності» [11, c. 8]. За Кіном, глобальне 
громадянське суспільство – не є ані статичним об’єктом, ані завершеною 
справою. Це радше незавершений проект, який складається з розвинених і 
нерозвинених взаємопов’язаних мереж, пірамід та комунікативних (hub-and-
spoke) кластерів соціально-економічних інститутів та акторів, які 
самоорганізовуються через кордони з усвідомленою метою поєднати світ у 
новий спосіб. Дослідник зазначає з цього приводу, що «подібні недержавні 
інститути та актори намагаються демонополізувати владу та розв’язувати 
проблеми насильства; відтак миротворчий та «цивільний» ефект їх діяльності 
відчувається всюди, тут і там, далеко і поруч, від конкретних локальностей та у 
напрямі до них, через ширші регіони, аж до планетарного рівня» [11, c. 8].

Іншою методологічною стратегією у визначенні та концептуалізації 
глобального громадянського суспільства є його порівняння із традиційним 
громадянським суспільством. Дійсно багато експертів убачають у феномені 
глобального громадянського суспільства певну закономірну та історичну фазу 
розвитку громадянського суспільства в епоху глобалізації. Один із перших 
теоретиків концепції Роні Ліпшюц зазначає, наприклад, що глобальне 
громадянське суспільство позначає множинність акторів та інститутів, 
соціальні рухи, групи інтересів і міжнародні недержавні організації, які 
об’єднанні «самосвідомим конструюванням мережі знання та дій, які долають 
матеріалізовані просторові кордони у такий спосіб, як начебто їх і не існує» 
[13, c. 390]. Р. Ліпшюц убачає у формуванні глобального громадянського 
суспільства нову парадигму міжнародних відносин, здатну реформувати 
архітектуру міжнародної політики, ставлячи під сумнів первинність держав або 
їх суверенних прав. На поч. XXI ст. теза 1990-х рр. про перспективи 
завершення ери національних держав виглядає дещо наївно романтичною, або 
принаймні ще передчасним діагнозом розвитку світового порядку. Одначе 
неможливо не погодитись також із тим, що глобальне громадянське суспільство 
є вже реальним актором сучасної міжнародної політики, який у змозі створити 
альтернативу або навіть нейтралізувати існуючі конфігурації глобальної влади 
та правління шляхом висування та лобіювання альтернативних цінностей 
[7, c. 36].

Глобальне громадянське суспільство як результат глобалізації сповна 
віддзеркалює також і її суперечливий характер, поєднуючи як формування 
нових цінностей та етосу глобальної відповідальності, нових форм і практик 
громадянської участі та солідарності у розв’язанні глобальних проблем людства –



проекті глобалізації знизу4, так і гострі проблеми відсторонення або навіть 
виключення через недостатню інституціональну репрезентацію «країн Півдня» 
у глобальному громадянському суспільстві, а також наявні тенденції 
бюрократизації міжнародних громадських організацій, які певною мірою 
можуть відтворювати закриту практику діяльності транснаціональних 
корпорацій (ТНК) – проект глобалізації згори. Події 11 вересня 2001 р.
особливо виразно маніфестували темні сторони розвитку глобалізації та
глобальних суспільно-активних мереж. І, нарешті, варто проаналізувати 
релевантність парадигми глобального громадянського суспільства в контексті 
посткомуністичної та пострадянської трансформації. 

Отже, при першому наближенні за аналогією глобальне громадянське 
суспільство – це громадянське суспільство, яке подолало межі національних 
держав та діє в міжнародному масштабі, об’єднує у своїх мережах та 
організаціях представників різних країн і спрямовує свою активність на 
розв’язання проблем глобального суспільного блага, таких як стихійні лиха, 
гуманітарні конфлікти та катастрофи, подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, проблеми 
екології, захисту прав людини тощо. Логіка цієї аналогії доволі очевидна і не 
позбавлена певної раціональної основи. Продовжуючи її, зазначимо, що 
основна структурна ланка національних громадянських суспільств – неурядові 
організації (НУО) трансформуються в своєму глобальному форматі в 
міжнародні громадські організації, які іноді за термінологічною інерцією 
позначаються як міжнародні НУО (International non-governmental 
organizations). Прикладом такої трансформації є, наприклад, історія 
становлення нині потужної і впливової правозахисної організації Міжнародна 
амністія (Amnesty International), яка розпочала свою історію з невеличкої 
британської НУО, ініційованої англійським адвокатом Петером Бененсоном у 
1961 р. у Лондоні. На поч. 2000-х рр. Amnesty International зі штатом 
Лондонського секретаріату у 320 осіб охоплювала мережу до 1 млн. членів, 
волонтерів та донорів понад 140 країн світу [4, c. 193]. Серед відомих 
міжнародних громадських організацій такі, не обмежені національними 
кордонами у своїй діяльності інституції як Лікарі без кордонів, Репортери без 
кордонів, потужні екологічні організації: Greenpeace та Друзі планети 
(Friends of the Earth International), міжнародна антикорупційна організація 
Міжнародна прозорість (Transparency International), правозахисні міжнародні 
організації – згадувана Міжнародна амністія та Міжнародна організація 
захисту прав людини (Human Right Watch), міжнародна гуманітарна організація 
Oxfam та ін.

Міжнародні НУО вже мають свої власні мережеві та організаційні 
«парасольки», такі як Союз міжнародних асоціацій (Union of International 
Associations) та Світовий альянс громадянської участі (World Alliance for 
Citizen Participation – CIVICUS). Вони активно співпрацюють з ООН, і деякі з 
них мають консультативний статус спостерігачів при цій організації. Мережа 

4Корисні концептуальні конструкти глобалізації «згори» і «знизу» вжиті Річардом Фальком [8].



міжнародних НДО та національних громадських організацій, орієнтованих на 
міжнародну діяльність, активно розвивається. На початок XXI сторіччя 
налічувалось до 50 тисяч міжнародних недержавних організацій [4, c. 194]. 
І хоча диспропорційна частка головних офісів цих організацій розташована у 
Європі та США, міжнародні НУО з більш як 100-тисячним штатом постійних 
працівників ведуть свою роботу практично в усіх куточках планети. Вражають 
також масштаби фінансового забезпечення діяльності міжнародних 
недержавних організацій. У загальних сумах міжнародні неурядові організації 
оперують у своїй діяльності потужнішим фінансовим потоком, аніж ООН 
(без таких її структурних підрозділів як Світовий банк та Міжнародний 
валютний фонд); понад дві третини фонду економічної допомоги 
Європейського Союзу розподіляється через такі організації [11, c. 5]. І в 
багатьох розвинених країнах світу спостерігається тенденція щодо більшого 
використання державних фондів цільових програм міжнародної допомоги через 
мережі національних та міжнародних громадських організацій. Із поч. 2000-х 
рр. щорічний розмір цільових коштів з програм економічної допомоги, що 
розподілялися міжнародними громадськими організаціями, становив близько 
7 млрд. американських доларів [11, c. 5]. Тобто з формальної точки зору 
міжнародні НУО за кількістю реєстрацій, розмахом діяльності та її фінансовим 
забезпеченням дійсно видаються новим потужним актором нової глобальної 
гуманітарної політики.

Одначе, навіть враховуючи очевидні подібності поміж традиційним 
національним громадянським суспільством і глобальним громадянським 
суспільством, зрозуміло й те, що останнє – якісно новий феномен світової 
політики та громадського життя, що виник і розвивається під безпосереднім 
впливом суперечливих процесів глобалізації. Концепція глобального 
громадянського суспільства є відмінною і від концепцій міжнародного чи 
транснаціонального громадянського суспільства. Коли обирати історичність як 
критерій аналізу цих концепцій, то варто наголосити, що формально 
міжнародними (або радше міжкультурними) проявами діяльності, за багатьма 
ознаками, громадянського суспільства була місіонерська активність релігійних 
рухів та громад, таких як суфійські, католицькі та буддистські. Релігійні 
організації були також серед основних ініціаторів чи не першої історичної 
кампанії захисту прав людини – кампанії проти рабства та работоргівлі в США 
в XIX ст. Із сер. XIX ст. історія розвитку міжнародної громадської активності 
не припиняється і особливо виразно проявляється у діяльності міжнародних 
організацій у питаннях формування міжнародного права та міжнародних 
економічно-торговельних відносин. У цей період засновується також 
Міжнародний комітет Червоного Хреста (International Committee of the Red 
Cross) як перший крок у формуванні Міжнародного товариства Червоного 
Хреста та Червоного Півмісяця. 

Таким чином, міжнародна громадська активність має свою доволі давню 
історію. Тому сучасне глобальне громадянське суспільство, пов’язане з 
процесами глобалізації кін. XX – поч. XXI століть, не виникло на пустому місті, 
а формується і розвивається у цьому історичному контексті. Водночас саме 



неологізм «глобальне громадянське суспільство» позначає якісно нову 
політичну, економічну та соціокультурну ситуацію у світі, характеристики якої 
стали проявлятися з останньої чверті XX ст. 

В епоху глобалізації міжнародні актори громадянської політики доводять 
свою спроможність не лише у традиційних сферах міжнародної гуманітарної 
політики «без кордонів». У сфері демократизації та захисту прав людини 
об’єктом уваги та зусиль глобального громадянського суспільства та його 
мереж часто стають уряди окремих держав, які не дотримуються у своїй 
внутрішній політиці вимог міжнародного права та основних демократичних 
норм і принципів. У таких випадках міжнародні громадські організації, які 
ставлять на меті розвиток демократичних свобод, формування норм та 
утвердження верховенства права у різних країнах світу, часто виступають як 
групи активного зовнішнього тиску та міжнародної критики недемократичних 
режимів. Одначе ефективність впливу глобального громадянського суспільства 
на політику окремих держав залежить від багатьох факторів, включаючи 
сутність проблеми, яку вони лобіюють, спроможність місцевого 
громадянського руху та дієвість осередків громадянського суспільства, його 
стратегію в мобілізації міжнародних союзників, чутливість національного 
уряду та його готовність коригувати свою політику в умовах зовнішнього 
тиску, геополітичну важливість подій для впливових світових держав та 
міжнародних груп тощо. Інформаційні та комунікаційні засоби, що 
характеризують глобалізацію, зокрема Інтернет, відкрили нові можливості для 
міжнародних ініціатив з підтримки та лобіювання місцевих демократичних 
рухів та кампаній. 

Аби конкретизувати ці нові тенденції у сфері політики демократизації 
глобального громадянського суспільства та його роль як зовнішнього чинника 
впливу на національну політику окремої держави, звернемося до показового 
прикладу успішної мобілізації міжнародних громадських організацій в історії 
повстання індіанців мексиканської провінції Чіапас (Chiapas) та формування 
руху Запатіста (Zapatistas). Цей рух отримав міжнародну підтримку і навколо 
нього сформувалась коаліція міжнародних організацій та активістів. 
Мексиканська кампанія міжнародного лобіювання демократії та прав людини 
середини 1990-х рр. розпочалася з досить конкретної проблеми запобігання 
насильства з боку мексиканського уряду у придушенні повстання індіанців 
Чіапас. Згодом порядок денний цієї кампанії розширився до питань захисту 
прав корінних народів Мексики у деяких негативних для них процесах 
розвитку глобальної економіки та вимог поглиблення демократизації в цій 
країні. 

Історія мексиканської кампанії доволі показова для епохи глобалізації. На 
поч. 1990-х рр. мексиканський уряд провів ряд рішучих кроків щодо 
лібералізації економіки країни з метою підготувати вступ країни до 
північноамериканської угоди про режим вільної торгівлі з США та Канадою. 
Одначе в 1994 р. певною мірою як реакція на нову неоліберальну політику 
уряду в одній з найбідніших індіанських провінцій країни Чіапас спалахнуло 
повстання під проводом одного з маловідомих на той час політичного 



угруповання Запатіста. Повстанці виступали проти політики дискримінації та 
практики виключення корінних народів з активного політичного та 
економічного життя країни та висували політичні вимоги розширення своїх 
прав та свобод. Мексиканський уряд надіслав у провінцію Чіапас військові 
формування з метою придушити повстання, але швидка мобілізація незалежних 
громадських організацій та правозахисних груп спочатку в Мексиці та США,
а згодом і в  ін. країнах на підтримку в цілому справедливих вимог Запатіста 
змусили уряд Мексики не застосовувати військову силу проти повстанців та 
вести з ними мирні переговори. Інтернет-ресурс підтримки Запатіста згодом 
набув майже глобального масштабу представництва правозахисних 
громадських організацій зі США, Австралії, Італії, Канади, Нідерландів, 
Ірландії та багатьох  ін. країн 

Заслугою керівництва Запатіста, одним із лідерів та ідеологів якого був 
Рафаель Себастьян Вінсенте (відомий своїм прихильникам як генерал Маркос), 
було те, що їм вдалося успішно трансформувати окремий випадок соціальної та 
економічної дискримінації вразливих груп населення у типову проблему 
негативних соціально-економічних наслідків глобалізації для населення 
багатьох країн, що розвиваються. Актуальна й нині проблематика сталого 
економічного розвитку та участі місцевих громад у прийнятті державних та 
міжнародних рішень щодо соціально-економічної політики розвитку окремих 
регіонів, у яких ці громади проживають, була чи не вперше артикульована саме 
у цьому русі. 

І хоча процеси розвитку та формування демократії, а також стратегії її 
міжнародної підтримки в кожній окремій країні вимагають свого особливого 
конкретного підходу, одначе існують також деякі спільні закономірності 
формування та проведення цієї політики, основою якої є координація зусиль 
глобального та національного громадянських суспільств у їх взаємодії з 
урядами національних держав. Динаміка взаємодії акторів у цьому трикутнику 
часто характеризується так званим «ефектом бумерангу» – терміном, який був 
запропонований американськими експертами М. Кек та К. Сікінк [12] у їх 
дослідженні досвіду коаліційної взаємодії місцевих та міжнародних НУО в 
кампаніях захисту громадянських прав у Латинській Америці [14, c. 19]. 
«Ефект бумерангу» окреслює також певну стратегію щодо взаємодії 
міжнародних і національних організацій громадянського суспільства в їх 
скоординованому впливі на політику авторитарних та репресивних урядів. Як і 
у випадку з рухом Запатіста, міжнародний резонанс окремої правозахисної 
кампанії посилює її ефект, ставить нові гострі проблеми авторитарної країни та 
начебто бумерангом повертається на внутрішню політичну арену. 

Одначе ця модель є лише типовою схемою, яка до того ж не завжди може 
реалізуватись у різних обставинах конкретних країн. Більше того, на 
переконання деяких експертів і практиків, реальна взаємодія різних акторів 
громадянського суспільства в лобіюванні громадянських ініціатив та правового 
захисту нагадує не статичну схему одноразової дії бумерангу, а радше 
багаторазову спіраль його «кидків» та «повернень» через державні кордони 
окремих країн. Послідовний розвиток фаз спіралі впливу національного



і глобального громадянського суспільства на політику авторитарних режимів –
звичайно, лише ідеальна схема. І, насправді, цей рецепт успіху 
інституціоналізації демократичних норм не завжди, з різних обставин, 
реалізується на практиці. Приклади Китаю, Колумбії і навіть теперішньої Росії 
свідчать про це. Як доводять випадки парламентських розслідувань діяльності 
недержавних організацій у 2003–2004 рр. в Україні, законодавчі регуляції про 
«іноземних агентів» щодо діяльності міжнародних громадських організацій у 
Росії, Казахстані та Білорусі та ін. показові приклади, уряди авторитарних 
держав часто сприймають допомогу міжнародних громадських організацій їх 
національному громадянському суспільству як політичне втручання у 
внутрішні справи країни та допомога внутрішній політичній опозиції. А беручи 
до уваги те, що велика частина програм демократичного розвитку та підтримка 
міжнародних НУО здійснюється США та іншими західними країнами, 
глобальне громадянське суспільство та діяльність його осередків також часто 
асоціюється як фактор зовнішнього американського або західного впливу. 

Втім міжнародна політика США великою мірою і формується на 
стратегемі і переконанні, що західний демократичний досвід може бути 
адаптований у період глобалізації в ін. країнах. Одначе, як визнають 
американські експерти, це переконання, особливо в епоху холодної війни, було 
обтяжене суттєвими політичними застереженнями. Американські дослідники 
проблем громадянського суспільства зазначають з цього приводу: 
«У період холодної війни, американські донорські інституції та політики 
ставились зі звичною пересторогою до ідеї розвитку «знизу» (bottom-up 
development), з острахом вбачаючи можливість переорієнтації політичної 
громадської активності в ліві політичні рухи. У багатьох країнах Сполучені 
Штати підтримували антикомуністичних «дружніх тиранів», які жорстоко 
придушували народні рухи» [6, c. 6–7]. 

І хоча політичні мотиви обстоювання національних інтересів усіма 
країнами зберігаються і в епоху глобалізації, ситуація докорінно змінилась. 
Розпад комуністичної системи та глобалізаційні процеси в контексті масових 
цифрових комунікацій означають те, що моделі широкої громадянської 
мобілізації стають доволі універсальними практиками запобігання тиранії та 
політичному авторитаризму. Глобальне громадянське суспільство у цьому сенсі 
виступає як універсальна система формування та пропагування нових 
цінностей і норм, влада яких може протистояти традиційній державній владі та 
новим формам глобального правління. 

Роль і вплив глобального громадянського суспільства зростають у 
сучасному світі. Достатньо згадати такі успішні кампанії, які були ініційовані 
саме міжнародними громадськими організаціями, як прийняття Генеральною 
Асамблеєю ООН Конвенції про заборону тортур у 1987 р., широка міжнародна 
кампанія про заборону наземних мін, успішні кампанії захисту прав корінних 
народів та жінок у країнах Африки та Азії. Втім перед глобальним 
громадянським суспільством стоять серйозні завдання та виклики, які особливо 
ускладнились після подій 11 вересня 2001 р., глобальної війни проти терору та 
американського вторгнення в Ірак, війни в Сірії та кризи глобальної ліберальної 



парадигми. Проблеми ці – завоювання морального авторитету та довіри 
особливо серед населення країн «геополітичного Півдня», боротьба проти 
негативних соціально-економічних наслідків глобалізації для країн, що 
розвиваються, ширше залучення цих країн у політику прийняття рішень та 
представництво в структурах глобального громадянського суспільства, 
перенесення центрів його активності безпосередньо в проблемні зони, країни та 
регіони світу. 

Масові глобальні цифрові комунікації, активне формування 
горизонтальних соціальних мереж, суспільна активізація молоді, загострення 
проблем соціальної справедливості та економічної нерівності, прав і свобод у 
багатьох країнах світу, особливо в країнах з авторитарними і перехідними 
політичними режимами – всі ці фактори надали нових імпульсів для проявів 
глобального громадянського суспільства у період 2010–2015 рр. Вражаючими 
його маніфестаціями з різними, але багато в чому схожими вимогами та 
практиками організації були «арабська весна» – серія масових протестів і 
повстань з 2010 р. проти авторитарних і корумпованих урядів у Тунісі, Лівії, 
Єгипті та Ємені, політичні протести в Туреччині, Венесуелі, Таїланді, Греції, 
Болгарії, Іспанії, а також вражаючі Євромайдан та «революція гідності» 
2013–2014 рр. в Україні [2]. 

Можна окреслити декілька типових рис, які об’єднують різнопланові 
маніфестації громадянського суспільства у глобальному світі поч. 2010-х рр., а 
відтак і набуття нових якостей сучасним глобальним громадянським 
суспільством. Це, по-перше, блок проблем, які стосуються складності та 
непередбачуваності сучасних технологічних і природних факторів для 
людського виживання, мінімізація ризиків екологічних та природних катастроф 
і ефективного розв’язання їх наслідків у разі потреби (серед прикладів –
землетрус з тяжкими гуманітарними наслідками у Гаїті 2010 р., аварія на 
японському ядерному реакторі у місті Фукусіма 2011 р., потужне забруднення 
Мексиканської затоки нафтою унаслідок аварії танкера корпорації 
«Брітіш Петролеум» у 2011 р. та ін. показові випадки глобальних катаклізмів)
[5, c. 2–26]. Стратегією глобального громадянського суспільства у цій сфері є 
його вимоги щодо прозорості та підзвітності рішень урядів та глобальних 
міжнародних корпорацій задля підвищення безпеки існування глобального 
людства. Показовою для глобального цифрового світу тактикою боротьби за 
прозорість і підзвітність рішень урядів та корпорацій стала, зокрема, активність 
мережі Вікілікс (Wikileaks), глобальний резонанс щодо оприлюднення нею 
секретних матеріалів у різних сферах прийняття рішень, а також – адаптація 
цієї тактики боротьби з корупцією та секретністю рішень щодо важливих для 
світу чи окремих країн питань у багатьох національних контекстах через 
створення подібних до Вікілікс різних національних інформативних мереж 
прозорості. 

Другою типовою рисою для різнопланових маніфестацій глобального 
громадянського суспільства у період 2000-х рр. є актуалізація дискурсу 
справедливості у різних її конотаціях та національних контекстах –
від кримінальної справедливості у покаранні терористів та диктаторів 



(У. бен Ладен, М. Каддафі, Х. Мубарак) до вимог соціально-економічної 
справедливості й маніфестацій проти безробіття, урізання соціальних програм 
та неоліберальних політик урядів в Іспанії, Греції, Португалії, Ірландії, Ізраїлі 
та ін. країнах світу. У цьому контексті, як зазначають сучасні дослідники, 
глобальне громадянське суспільство можна визначити як «динаміку вимог та 
контрвимог щодо справедливості, яка розширюється далеко за дискурсивні 
рамки конвенційних національних держав» [3, c. 1].

І, нарешті, третьою характеристикою, яка умовно об’єднує різні сучасні 
маніфестації глобального громадянського суспільства, є намагання активістів, 
протестних і лобістських груп формувати якомога ширшу та універсальну 
соціальну основу кампаній та уникати будь-яких жорстких афіліацій з 
конкретними політичними чи ідеологічними платформами. В європейських 
маніфестаціях громадянського суспільства така артикуляція «пост-
політичності» проявлялася в намаганнях європейських активістів здолати 
традиційну право-ліву політичну ідентифікацію, в арабському світі в подіях 
«арабської весни» – стати над жорсткими секулярно-ісламістськими 
відмінностями. Ознаки подібного дистанціювання від політичних сил і партій 
були характерними і для маніфестацій Євромайдану в Україні 2013–2014 рр.
Втім, як слушно зауважують дослідники, подібна стратегія політичної 
«нейтральності» більше завдячує універсальності дискурсів сучасних вимог і 
протестів, які можуть і не асоціюватись із традиційним термінологічним рядом 
існуючих політичних чи ідеологічних орієнтацій. А отже, «сприймати вимоги 
«хліба, свободи, гідності, гуманізму!» єгипетських протестувальників на площі 
Тахрір як неідеологічні – це майже те саме, що сприймати неідеологічно гасло 
«свобода, рівність, братерство!» Великої французької революції» [5,c. 18–19].

Для посткомуністичних країн взаємодія національного і міжнародного 
громадянського суспільства має своє особливе значення та особливості. 
Історичні наслідки Гельсінських угод 1975 р. як міжнародного юридичного 
аргументу щодо політичного тиску на колишні комуністичні країни та 
формування ефективних коаліцій для політичних змін засвідчили ефективність 
стратегії координації внутрішніх та зовнішніх факторів демократизації 
колишніх комуністичних режимів через кінцевий успіх європейських 
демократичних революцій кінця 1980-х рр. Успішна кампанія лобіювання 
політичних змін у Словаччині, революція у Сербії, низка «кольорових» 
революцій у пострадянських Грузії, Киргизстані та Україні довели 
ефективність впливу глобального громадянського суспільства, зокрема, через 
підтримку західними донорськими організаціями місцевих мереж 
громадянського суспільства. Одначе фактор зовнішнього політичного впливу і 
навіть зовнішнє фінансування організаційної спроможності громадських груп 
не можуть замінити собою розвиток громадянського суспільства як не лише 
організаційної мережі НУО, але й практик громадянської участі, 
самоорганізації та ініціативи на національному рівні. 
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОНТОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

В СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена дослідженню фундаментального та соціально-
технологічного аспектів проблеми ідентифікації онтологічних чинників 
соціальної напруженості в соціологічних теоріях глобалізації. Аргументовано 
що незважаючи на певні гносеологічні суперечності світоглядних, 
концептуальних та методологічних засад новітніх соціологічних теорій 
глобальної модернізації та глобальної залежності, вони на даний час є 
важливим пізнавальним засобом дослідження фундаментального та соціально-
технологічного аспектів проблеми ідентифікації онтологічних чинників 
соціальної напруженості в соціальних системах різного типу. З’ясовано, що в 
соціологічних теоріях глобалізації поняття «соціальна напруженість» 
головним чином використовуються вченими у якості узагальнюючої 
соціологічної метафори, яка позначає процеси дегуманізації суспільного 



життя, соціальної аномії, поляризації соціальної структури суспільства, 
загострення соціальних нерівностей, депривації, конфліктної взаємодії та 
комунікації між різними соціальними суб’єктами. Однак, саме в соціологічних 
теоріях глобалізації сформувались певні соціально-технологічні стратегії 
подолання деструктивних наслідків соціальної напруженості на основі 
ідентифікації її онтологічних детермінант. Такі соціально-технологічні 
стратегії доцільно розуміти як стратегії гуманізації суспільного життя.
Подальші фундаментальні та прикладні наукові дослідження можливих 
трансформаційних векторів розвитку сучасного українського суспільства 
повинні базуватись на теоретичному осмисленні специфіки онтологічних 
чинників соціальної напруженості, які у своїй сукупності визначають сам 
характер його історичного розвитку.

Ключові слова: глобалізація, соціальна напруженість, соціологічна 
теоряй глобальної модернізації, соціологічна теорія глобальної залежності, 
соціальна політика, стратегії гуманізації суспільного життя, бідність, 
соціальний конфлікт, технології соціального управління.

Актуальність теми. В умовах сучасної глобалізації суттєвий вплив на
процеси організації, відтворення та розвиток соціальних відносин 
спричинюють дві протилежні тенденції. Перша з таких тенденцій – це 
тенденція радикальної інтернаціоналізації суспільного життя, зміст якої 
переважна більшість дослідників пов’язують з інтенсивним прогресуючим 
розвитком глобальних мереж взаємодій і комунікацій, які мають потужну 
ресурсну підтримку з боку транснаціональних бізнес-організацій (ТНК), 
медійних холдингів, міжнародних політичних та культурно-освітніх інституцій.
Зміст даної тенденції загалом наочно відображений концептуальних межах 
новітньої соціологічної теорії глобальної модернізації, основні ідеї і принципи 
якої представлені працями Дж. Александера,У. Бека, Д. Бела, П. Бурдьо, 
Е. Гіденса, М. Кастельса Н. Лумана, Т. Люка, Дж. Рітцера, Н. Смелзера, 
О. Тофлера, Дж. Уррі та ін. Друга тенденція – це тенденція поглиблення 
загальної соціальної драматургії глобалізації, яка загалом відображує нові 
суперечливі реалії нового цивілізаційного і соціального розподілу людства на 
постіндустріальний Центр, індустріальну Напівпериферію, та аграрну 
Периферію. Концептуальне осмислення змісту цієї тенденції було здійснено 
фундаторами соціологічної теорії глобальної залежності (І. Валерстайн, 
Ю. Габермас, Р. Дарендорф, Г. Дебор, Ф. Джеймісон, Р. Робертсон, Л. Склейр, 
Й. Тернборн, П. Штомка та ін), які прагнуть довести, що такий цивілізаційний 
розподіл нині є головним джерелом дегуманізації суспільного життя, 
формування та розвитку глобальних соціальних нерівностей, новітніх 
соціальних конфліктів і посилення соціальної напруженості [1; 2; 3].

Вочевидь, що з концептуальних позицій зазначених теорій глобалізації
наукові погляди на економічні, політичні та соціокультурні процеси новітніх 
соціальних змін українського суспільства є доволі суперечливими. У даному 
зв’язку варто зазначити, що вітчизняні вчені по-різному оцінюють його 
історичні перспективи. Тому недивно, що актуальне поле сучасних науковців 



формується навколо актуальних питань: чи реально існують і є дієвими 
стимули постіндустріальної трансформації українського суспільства, чи його 
цивілізаційне майбутнє - бути суб’єктом аграрної Периферії? На наш погляд, 
подальші наукові дослідження перспектив практичної актуалізації 
альтернативних трансформаційних стратегій певним чином пов’язані з 
теоретичним осмисленням специфіки онтологічних чинників соціальної 
напруженості, які у своїй сукупності визначають сам характер історичної 
спрямованості соціальної трансформації українського суспільства.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, мета даної статті полягає в
дослідженні фундаментального та соціально-технологічного аспектів проблеми 
ідентифікації онтологічних чинників соціальної напруженості в соціологічних 
теоріях глобалізації.

Виклад основного матеріалу. Насамперед доцільно підкреслити, що 
сучасний глобалізований соціальний світ постає як арена динамічних 
соціальних змін, які сприймаються переважною більшістю вчених як суттєві 
детермінанти трансформації не лише повсякденних практик, але й
фундаментальних засад суспільного життя. Численні спроби ідентифікації 
змісту даних соціальних змін позначаються певними труднощами 
пізнавального характеру, які засвічують про наявні симптоми концептуальної 
дифузії соціологіічних теорій глобальної модерінізації та глобальної 
залежності. Введення в науковий обіг таких ідентифікаційних метафор, як 
«кінець знайомого світу» (І. Валерстайн), «суспільство ризику» (У. Бек), 
«індивідуалізоване суспільство» (З. Бауман), «суспільство спектаклю» 
(Г. Дебор) засвідчує про важливість дослідження онтологічних підстав 
формування сучасного глобального соціального порядку, а також чинників 
системної інтеграції суспільного життя в окремих країнах як локальних 
соціальних системах. Правильність такої позиції нині можна вважати досить 
умовною. Вочевидь, що лише в уяві модна припустити, що вивчаючи ті чи інші 
реалії суспільного життя, соціолог досліджує їх з позицій вивчення їх змісту 
(структурної та функціональної специфіки), місця та ролі в конкретному 
суспільстві, яке традиційно мислиться як цілісне, автономне та самодостатнє 
утворення (соціальний організм). Однак таке «холістичне» розуміння
процесуальної специфіки дослідницького процесу в соціології викликає 
незадоволення у багатьох сучасних соціологів.

Відомий британський соціолог Е. Гіденс доводить, що під впливом 
процесу глобалізації (як процесу зростаючої економічної, політичної та 
культурної взаємозалежності) практично усі сучасні суспільства як нації-
держави втрачають «органічність», а звідси і риси функціональної автономності 
та самодостатності. Він вказує, що жодне суспільство на земній кулі більше не 
живе в цілковитій ізоляції від  ін., і навіть у найбагатших суспільствах кожна 
людина залежить від ресурсів та товарів, що постачаються з-за кордону. 
«Процеси глобалізації – це чи не найважливіші суспільні зміни, які 
відбуваються сьогодні. Соціологічний аналіз, який обмежується вивченням 
окремих суспільств, стає все більш архаїчним» [4, с. 87].



Авторитетний французький соціолог А. Турен також вказує на 
необхідність радикальної зміни теоретико-методологічних координат і
дослідницьких пріоритетів в сучасній соціологічній науці. На дуку вченого 
сучасні соціологи при організації своїх досліджень повинні дистанціюватися
від холістичного образу суспільства та постійно робити висновки щодо його 
природи. «Сама соціологія вже не може більше займатися питаннями про 
природу суспільства. Вона повинна розкривати, описувати соціальні ситуації і 
соціальні відносини, які доволі поверхнево сприймаються як явища 
адміністративного чи технічного характеру» [5, с. 144].

З. Бауман у праці «Індивідуалізоване суспільство» приходить до 
висновку, що сучасні суспільства реально втрачають свою «органічність», через 
посилення процесів індивідуалізації суспільного життя. Зокрема, він доводить 
що зростаючий вплив персоніфікованих соціальних практик, які 
перетворюються на визначальні конструктивні елементи сучасного суспільного 
життя, призводить до формування якісно нових спільнот – слабко 
структурованих індивідуалізованих співтовариств «легкої модерності» 
[6, с. 60–71].

Важливо враховувати, що розвиток сучасної соціологічної теорії 
проявляється в обставинах складної обумовленості пізнавальних соціологічних 
практик не лише феноменом і процесом глобалізації, а й іншими, не менш 
важливими новітніми соціальними змінами. Такими найбільш значущими 
соціальними змінами є: 1) соціальні наслідки, які виникли у результаті 
закінчення Другої світової війни (розвиток миротворчих та ненасильницьких 
рухів, руйнація світової колоніальної системи, утвердження принципів захисту 
прав людини та мирного співіснування, посилення ролі міжнародного права, 
суттєве послаблення соціального впливу ідеології нацизму, соціал-
дарвіністських та расистських теорій, у яких агресія та насилля тлумачилися як 
атрибутивні засади суспільного життя); 2) науково-технічна революція 
(розвиток якої призвів до якісної зміни масштабів соціальних наслідків 
індивідуальних дій, а також призвів до становлення та утвердження нової 
соціально-історичної системи – суспільства постіндустріального 
(постмодерного) типу); 3) криза комуністичної ідеології та руйнація світової 
соціалістичної системи (ці зміни довели неможливість існування єдиної 
перспективної універсальної моделі співіснування людей, яка б виступала 
символом «щасливого життя для усіх»).

Означені соціальні зміни суттєво впливають на сам процес глобалізації, 
обумовлюють потреби в розвитку пояснювального потенціалу сучасної 
соціологічної теорії та реорганізації її концептуальних засад. Слід зазначити, 
що поява нових викликів у вигляді реальних технологічних, сировинних, 
енергетичних, продовольчих, демографічних, екологічних загроз, усвідомлення 
реальних труднощів оптимального практичного вирішення питань війни і миру, 
релігійного фанатизму, міжнародного тероризму та ін., загострили увагу вчених 
на колі принципово нових соціологічних проблем, стосовно наукового 
розуміння природи міжцивілізаційних зв’язків, ідентифікації принципів 
гармонічного співіснування соціально-історичних систем, дослідження 



тенденцій їх розвитку з позицій диференційованого аналізу практик діяльності 
регіональних, міжнародних, мультинаціональних та транснаціональних 
соціальних суб’єктів.

На наш погляд, зазначені питання певним чином позначають появу 
новітніх джерел соціальної напруженості у практиках взаємодій індивідуальних 
та колективних суб’єктів суспільного життя. Водночас, слід підкреслити, що 
змістовне соціологічне вивчення реально створює перспективу дослідження 
лише фундаментального, але й соціально-технологічного аспекту проблеми 
ідентифікації онтологічних чинників соціальної напруженості в соціологічних 
теоріях глобалізації.

У даному зв’язку важливо враховувати важливу обставину, що в 
соціологічних теоріях глобалізації поняття «соціальна напруженість» головним 
чином використовуються вченими у якості узагальнюючої соціологічної 
метафори, яка позначає процеси дегуманізації суспільного життя, соціальної 
аномії, поляризації соціальної структури суспільства, загострення соціальних 
нерівностей, депривації, конфліктної взаємодії та комунікації між різними 
соціальними суб’єктами.

Однак, незважаючи на цілком певні недоліки метафоричного 
використання пізнавального потенціалу поняття «соціальна напруженість», слід 
визнати, що саме всоціологічних теоріях глобалізації, як ми вважаємо, 
сформувалися певні соціально-технологічні стратегії подолання деструктивних 
наслідків соціальної напруженості на основі ідентифікації її онтологічних 
детермінант. Такі соціально-технологічні стратегії цілком можливо розуміти і 
як стратегії гуманізації суспільного життя. 

Усвідомлюючи певну складність розкриття змісту даних соціально-
технологічні стратегій, вважаємо доцільним здійснити загальну характеристику 
трьох таких стратегій, кожна з яких базується на певних теоретико-
методологічних засадах ідентифікації таких онтологічних детермінант 
соціальної напруженості як: 1) бідність; 2) наявність деструктивних соціальних 
конфліктів та 3) неефективність системи соціального управління. Вочевидь, що 
пошук оптимальних шляхів практичної реалізації даних стратегій має важливе 
значення і для розвитку українського суспільства, яке на даний час знаходиться 
в стані системної кризи.

На перший погляд проблема гуманізації життя людей в соціальних 
системах різного типу видається досить простою і зрозумілою, насамперед, у
силу самоочевидності її традиційної наукової актуальності та практичної 
значущості. Зазначимо, що в суто гуманітарному вимірі зміст даної проблеми
традиційно поєднується з світоглядними уявленнями стосовно важливості 
розуміння антропологічної величі людини як «міри усіх речей». Однак. 
соціальний аспект даної проблеми виявляється набагато складнішим, оскільки 
цей аспект виразно фіксує певні концептуальні труднощі наукових тлумачень 
взаємозв’язку принципів гуманізму і соціальної справедливості. Якщо взяти до 
уваги прагматичний, власне, соціально-технологічний контекст даного 
взаємозв’язку, то доволі легко припустити, що сама постановка питання про 
соціальну справедливість не просто як про абстрактний суспільний ідеал 



досягнення соціального консенсусу, а як про регулятивний принцип гуманізації 
соціальних відносин, націлює вчених на певне обгрунтування технологічної 
значущості адекватних цьому принципу системи соціально відповідальних дій, 
чому і служить здійснювана кожною країною соціальна політика. 

Однак, важливо враховувати, що технологічна реалізація програм 
соціальної політики в більшості випадків сучасними вченими визнаються 
неефективною і, зокрема, такою, що підриває як патерналістські, так і 
ліберальні «основи» соціальної справедливості. Саме тому отримує розвиток, 
позначений Е. Гіденсом, конфліктогенний процес стихійної актуалізації 
«непередбачених наслідків соціальних дій» [7, с. 44–45]. Особливо важливим, 
як нам здається, є розуміння тої обставини, що в епоху глобалізації сам 
характер цих наслідків зараз набуває нових якостей і все меншою мірою стає 
прив’язаним до державно-територіальних локальностей. 

Вочевидь, що в сучасних умовах глобалізації соціальна політика, 
технологічні способи здійснення якої традиційно аналізувалася в межах 
окремої країни, об’єктивно набуває рис наднаціонального й транснаціонального 
характеру [8; 9]. Це пояснюється декількома причинами. По-перше, економічна 
конкуренція між країнами може спонукати їх зменшувати загальний обсяг 
грошових бюджетних коштів для забезпечення соціального захисту населення з 
метою підвищення конкурентоспроможності національних економік. По-друге, 
міграція економічно активного населення об’єктивно створює прецеденти 
стихійного перерозподілу доходів між державами, що звужує економічні 
можливості для окремих країн здійснювати ефективну політику соціального 
захисту населення. По-третє, глобальні ринки праці й капіталу створюють 
можливості виникнення наддержавних владних структур (за прикладом 
Європейського Союзу), діяльність яких може створювати певні труднощі 
повноцінної реалізації програм захисту соціальних прав громадян на 
національному рівні. Дані обставини важливо враховувати при визначенні та 
розкритті змісту трьох типологічних соціально-технологічних стратегій 
гуманізації суспільного життя в Україні.

По-перше, це стратегія подолання бідності. Зазначимо, що в 
соціологічних теоріях функціоналізму та соціального конфлікту бідність 
тлумачиться як найважливіший функціональний атрибутивний прояв 
соціальної нерівності усуспільствах з ринковою економкою. Однак, важливо 
звернути увагу, що з позицій новітньої мультирівневої методології 
соціологічного аналізу, бідність є складним інтерактивним феноменом, 
відтворення якого зумовлено обставинами тривалого існування людей в умовах 
хронічного дефіциту ресурсів, необхідних для задоволення їх екзистенціальних 
потреб. У такому вимірі, бідність як онтологічне джерело соціальної 
напруженості є вагомим соціальним ресурсом відтворення та поширення 
соціальних практик стяжальницького типу незалежно від того, кого із 
соціальних суб’єктів (окремих людей або державу) бідна людина буде 
розглядати як донора подолання хронічного дефіциту ресурсів.

По-друге, це стратегія нейтралізації відтворення та розвитку 
деструктивних соціальних конфліктів. Вочевидь, що суспільство не може 



вважатись гуманним, якщо у разі розвитку збройних конфліктів масово гинуть 
люди. Однак, традиційне тлумачення змісту категорії «соціальний конфлікт» 
через ознаку «зіткнення» вже не дає можливість досліджувати особливості 
характерних для українського суспільства структурних макроконфліктів, у яких
безпосередньо не відтворюються ситуації зіткнень та соціальних протиборств. 
Аналіз соціальних практик відтворення таких соціальних конфліктів засвідчує 
про наявність певних латентних онтологічних детермінант соціальної 
напруженості, які специфічним чином проявляються в структурі конфліктної 
взаємодіїї.До групи таких соціальних конфліктів, спираючись на результти 
дослідження Р. Дарендорфа [10] можна віднести: демографічний конфлікт, 
міграційний конфлікт, функціональні корупційні конфлікти та ін.

По-трете, це стратегія розвитку технологій соціального управління. які 
спрямовані на формування синергетичних ефектів у взаємодіях індивідуальних 
та колективних соціальних суб’єктів. Вочевидь, що суспільство не може бути 
гуманним, насамперед в силу неефективної організації праці та трудових 
практик коли роботу, яку взмозі здійснити одна людина реально здійснюють 
п’ять або десять осіб. Відомо, що важливим деструктивним соціальним 
наслідком такої організації праці є негуманний розподіл ресурсних заохочень 
працівників – адже той розмір благ, що повинна була отримати одна людина, 
реально розподіляється на п’ять або десять осіб» [11]. На жаль, в Україні по 
суті ігноруються, означена У. Беком глобальна тенденція утвердження більш 
ефективних нових технологічних моделей неповної зайнятості працездатного 
населення, як наслідок «деконструкції традиційної моделі повної зайнятості» 
[12, с. 214].

Висновки. 1. Незважаючи на певні гносеологічні суперечності 
світоглядних, концептуальних та методологічних засад новітніх соціологічних 
теорій глобальної модернізації та глобальної залежності, вони на даний час є 
важливим пізнавальним засобом дослідження фундаментального та соціально-
технологічного аспектів проблеми ідентифікації онтологічних чинників 
соціальної напруженості в соціальних системах різного типу. 2. Подальші 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження можливих 
трансформаційних векторів розвитку сучасного українського суспільства 
повинні базуватись на теоретичному осмисленні специфіки онтологічних 
чинників соціальної напруженості, які у своїй сукупності визначають сам 
характер його історичного розвитку.
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The article studies fundamental, social and technological aspects
of the social tension identification ontological factors’ problem in the sociological 
theories of globalization. The article argues that despite some epistemological 
contradictions of ideological conceptual and methodological principles 
of the latest sociological theories of global modernization and dependence, 
them nowadays being important cognitive means of study of fundamental, social and 
technological aspects of the social tension identification ontological factors’ problem 
in the sociological systems of different types. In sociological theories 
of globalization, the concept «social tension» is to be predominantly used 
by scientists as sociological generalizing metaphor, indicating the dehumanization 
processes of the social life, social anatomy, society’s social structure polarization, 
social inequality exacerbation, deprivation, and conflict interaction 
and communication among different social subjects. However, based 
on identification of ontological determinants, certain social and technological
strategies of the social tension destructive consequence overcoming were formed 



exactly in sociological theories of globalization. Further fundamental and applied 
scientific researches of the possible transformation vectors of the modern Ukrainian 
society development are to be based on the theoretical understanding 
of the social tension factors ontological character. Altogether, they determine the 
nature of its historical development.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE, EDUKACJA, DIALOG: 
FUNKCJE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ ŁEMKÓW, 

ROMÓW I TATARÓW W POLSCE

Objectives: The purpose of presented study «Heritage conservation, education, 
intercultural dialogue: functions of Lemkos, Roma and Tatars creative activity in 
contemporary Poland» is to discuss contemporary functions of creativity among an 
ethnic minority groups on the basis of the research material collected in nationwide 
research project «Creative activity of ethnic minorities in Poland on the edge 
of XX and XXI centuries», conducted by Eastern Initiative Institute, Cracow, Poland. 

Methodology: This paper is based on qualitative empirical data collected 
through individual interviews conducted among respondents of ethnic origin. In the 
course of field research with artists of ethnic origin 26 individual interviews were 
conducted: 10 with artists of Lemko origin, 14 with Roma artists and cultural 
activists and 2 artists from Tatar community. – The empirical contribution involves 
analysis of those 26 interviews with people representing different areas of artistic 
output and cultural activities. The central category of this study is creative work of 
ethnic minorities as a means of cultural content transmission and identity 
preservation.

Results: Creative activity not only allows for maintaining social ties, which are 
the foundation of ethnic identity, but also stands for a number of other functions. 
Based on empirical data derived from conducted by the Institute of Eastern Initiatives 
nationwide field research, the role and functions of creative activity of minorities in 
the context of cultural heritage preservation, education and establishing intercultural 
dialogue are discussed. 

Conclusions: Referring to empirical data as well as classical studies of ethnic 
issues, the role of art and creative activity in minority groups is discussed. Analyzing 



cases mentioned below, a conclusion is drawn, that art and creative activity plays 
dominative role in preservation of ethnic minorities culture, as well as in 
development of intercultural dialogue. 

Key words: ethnic minorities, creative activity, heritage preservation, 
intercultural dialogue, education.

1. Wprowadzenie.
Niniejsze rozważania stanowią próbę spojrzenia na mniejszości etniczne z 

perspektywy działalności twórczej jako sposobu transmisji treści kulturowych. 
Twórczość okazuje się trafną kategorią analityczną ponieważ umożliwia 
podtrzymywanie więzi grupowej, która jest fundamentem tożsamości etnicznej 
[1, 57], a także pełni szereg innych funkcji. W tym kontekście twórczość jest przede 
wszystkim niezwykle ważną formą uzewnętrznienia tożsamości etnicznej. Sposób 
definiowania twórczości w perspektywie jej roli kulturotwórczej będzie się znacznie 
różnił od terminologii przyjętej na gruncie estetyki. Twórczość w tym przypadku 
rozumiana jest przez pryzmat teorii praw kulturowych (cultural rights), tzn. jako 
ideowy i materialny przejaw wspólnoty wartości, na której swe funkcjonowanie 
opiera każda grupa społeczno-kulturowa [2]. Powyższa definicja twórczości 
pozwoliła objąć badaniami nie tylko twórców profesjonalnych i twórców ludowych, 
ale także wszystkich działających w sferze kultury – muzealników, animatorów 
kultury, przewodników, organizatorów warsztatów etc. Autorów koncepcji 
interesowała kulturotwórcza, nie zaś estetyczna funkcja twórczości. W ramach 
projektu «Działalność twórcza mniejszości etnicznych na przełomie XX i XXI 
wieku» przeprowadzono między innymi 26 wywiadów nieustrukturalizowanych 
standaryzowanych z twórcami wywodzącymi się z mniejszości etnicznych –
10 z przedstawicielami mniejszości łemkowskiej, 14 z twórcami pochodzenia 
romskiego i 2 wśród społeczności polskich Tatarów. Rozmówcy reprezentują różne 
dziedziny twórczości – muzykę, rzemiosło, poezję, fotografię, publicystykę, animację 
kultury, sztuki plastyczne czy taniec. Część twórców rozwija swoje zainteresowania 
w obszarze więcej niż jednej dziedziny. Najczęściej wskazywanym obszarem 
twórczości jest muzyka – śpiew, taniec, grę na instrumentach. Wśród twórców 
romskich ten rodzaj aktywności twórczej podejmuje aż 12 z 14 rozmówców; muzyka 
etniczna inspiruje twórczość aż 6 z 10 twórców pochodzenia łemkowskiego. Warto 
zwrócić uwagę, że kategoria animacja kultury i działalność organizacyjna, która nie 
mieści się w pojęciu twórczości w sensie estetycznym, obejmuje ponad 45 % 
wszystkich rozmówców (12 osób). Świadczy to o dużym zaangażowaniu 
rozmówców w starania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i stanowi 
asumpt do rozważań na temat roli działalności twórczej w środowiskach mniejszości 
etnicznych w Polsce. W rozważaniach na temat socjologicznego obrazu sztuki 
Marian Golka podkreśla, że decydującym kryterium definiującym twórczość nie musi 
być obecność nowości, «lecz jej doniosłe skutki – słowem, musi być ona wartością 
posiadającą znaczenie społeczne, a tylko wtedy jest za taką uznana, jeśli jest 
propozycją rozwiązującą jakieś zadania czy zaspokajającą jakieś potrzeby» [3, 63].
Z analizy wypowiedzi twórców biorących udział w badaniu wyłaniają się główne 
funkcje twórczości: twórczość przede wszystkim służy zachowaniu tradycji i kultury 



grupy etnicznej, pozwala przybliżyć kulturę mniejszości innym oraz jest narzędziem 
budowania mostów pomiędzy różnymi grupami. Prezentowany szkic ma na celu 
omówienie społecznej wartości twórczości w środowiskach mniejszości etnicznych w 
kontekście zachowania dziedzictwa kulturowego, edukacji i nawiązywania dialogu 
międzykulturowego.

2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego, edukacja, dialog – funkcje 
twórczości w świetle wywiadów.

Czemu służy twórczość i działalność twórcza w środowiskach 
mniejszości etnicznych? W świetle przeprowadzonych wywiadów, twórczość pełni w 
pierwszej kolejności funkcję kulturotwórczą – wynika to z silnego związku pomiędzy 
tożsamością etniczną a charakterem i treścią twórczości. Wszyscy rozmówcy 
dostrzegają wpływ pochodzenia na twórczość. W większości przypadków rezultatem 
jest sięganie do motywów etnicznych, tradycyjnych brzmień, pieśni, odtwarzanie lub 
przetwarzanie kanonu kultury etnicznej, a zatem «profil» twórczości jest 
zdeterminowany świadomością pochodzenia. Co ciekawe, wśród twórców znaleźli 
się także tacy, którzy nie czerpią inspiracji z przynależności etnicznej bowiem ich 
twórczość ma charakter uniwersalny, nie mniej jednak przyznali, że świadomość 
korzeni ma znaczenie dla ich działalności twórczej. Jak podkreśla jedna z 
respondentek: Muszę myśleć kategoriami romskimi, a jak przekładam, jest już inna 
melodia – bo staram się przetłumaczyć tekst. Treść jest ta sama, ale melodii już nie 
ma [R1]5. 

Radość tworzenia i możliwość ekspresji jest dla rozmówców bardzo istotna, 
aczkolwiek jednym z dominujących aspektów postrzegania twórczości jest jej 
szczególna misja – ochrona oraz reprodukcja dziedzictwa kulturowego. Twórczość 
jest drzwiami do kultury [R4]. Działalność twórcza pozwala ocalić dawne zwyczaje i 
pozwala zachować ciągłość pokoleniową – My w swoim zespole kultywujemy 
tradycje naszych przodków[Ł1]. Dzięki twórczość możliwy jest przekaz kultury –
Inspiracją jest to, żeby przetrwała tradycja romska, że przekazać dzieciom i 
młodzieży, żeby to oni podtrzymywali jak najdłużej się da [R10]. W tym kontekście 
ważna jest także rola twórcy dla zachowania dziedzictwa kulturowego – Myślę, że 
trzeba cały czas o tym przypominać i taka jest właśnie nasza rola, myślę. Sami sobie 
musimy o tym przypominać, dbać o to, pielęgnować [Ł2]. Twórczość jest tym 
obszarem, który umożliwia uzewnętrznienie tożsamości etnicznej i dziedziną, dzięki
której przejawy kultury etnicznej mogą trwać – jak nie będzie twórców, to nie będzie 
kultury [Ł7]. Twórczość bywa definiowana przez samych rozmówców w kategoriach 
raczej kulturotwórczych niż estetycznych: staramy się po postu coś robić, żeby 
promować to nasze środowisko, naszą kulturę, taniec i śpiew właśnie w języku 
tatarskim (…) Bezpośrednio ani ja nie tworzę, ani z tego co mi wiadomo żadna z 
moich koleżanek i kolegów nie para się taką dziedziną ale myślę, że my poprzez swoją 
działalność, można byłoby nas określić jako twórców [T1]. 

Rola, jaką pełni twórczość w zapobieganiu utraty depozytu kultury etnicznej 
pojawia się głównie w wypowiedziach twórców pochodzenia łemkowskiego. Dla 

5 Oznaczenia resqondentpw- [Ł] – twprca lemkowski, [R ] – twprca romski, [T ] – twprca tatarski i numer wywiadu.



rozmówców z tej grupy szczególnie ważny jest proces transmisji treści kultury i 
zastępowalność pokoleń. To jest wiązanie narodu przez kulturę. Trzeba o tym 
pamiętać. Jak wszyscy zapomnimy, to jesteśmy biedni [R2]. Twórczość może także 
sprzyjać krystalizowaniu się tożsamości: dzięki temu zespołowi [Zespół Pieśni i 
Tańca «Kyczera»], świadomość tych ludzi, takich nie do końca zdecydowanych, nie 
do końca takich określonych, jakby się narodziła. Albo odbudowała [Ł5]. Bardzo 
istotną składową kulturotwórczej funkcji twórczości jest wykorzystanie języka 
etnicznego mniejszości. Poezja i pieśni badanych Łemków i Romów są tworzone 
i/lub odtwarzane w językach rodzimych. Zespoły łemkowskie śpiewają po łemkowsku. 
Nie śpiewają po ukraińsku, chociaż ludowe piosenki różne są, ale nie śpiewają w 
języku polskim tylko łemkowskim [Ł7]. Ponadto działalność twórcza sprzyja 
swoistemu „odświeżeniu” kultury etnicznej – nowe aranżacje, wplatanie etnicznego 
przekazu w nowoczesne brzmienia, tworzenie nowych utworów w oparciu o 
tradycyjne inspiracje pełni funkcję kulturotwórczą, nie zamyka kultury łemkowskiej 
w przysłowiowym skansenie [Ł7]. 

Drugą funkcją twórczości, na którą wskazują rozmówcy jest edukacja –
zarówno edukowanie społeczności etnicznych, jak i szerszych kręgów odbiorców. 
Rola twórczości jako nośnika wiedzy jest doceniana przez twórców wywodzących się 
ze wszystkich trzech grup etnicznych. W wywiadach bardzo często powraca kwestia 
negatywnych stereotypów towarzysząca mniejszościom etnicznym. Źródłem 
stereotypizacji w przypadku Tatarów jest religia i uproszczone skojarzenie «islam 
równa się terroryzm» – my doświadczyliśmy różnego rodzaju dyskryminacji. Nie jest 
tak różowo. I nie było tak różowo. W tej chwili może jest o wiele lepiej, ale nie było 
tak fajnie kiedyś. Słyszałam różne wyzwiska na swój temat [T1]. Kultura natomiast 
jest płaszczyzną niwelującą stereotypy, pokazującą piękno różnorodności, ale i 
wspólny los: zespół dziecięco-młodzieżowy Buńczuk występuje i spotyka się z wielką 
życzliwością, którzy dostrzegają z wielkim zaskoczeniem, że przecież to Polacy, ale 
przecież to Tatarzy i to się jedno z drugim nierozerwalnie łączy. I ciekawe że 
społeczność tatarską wyróżniają taki trzy rzeczy : tatarskość muzułmańskość i 
polskość. To jest niezwykle zaskakujące. Ale spotykamy się z wielką życzliwością 
ludzi [T2].Stygmatyzacji społecznej doświadczają także Romowie – Bycie Romem to 
ciągła walka o swoje dobre imię [R5] – w działalności twórczej dostrzegając 
najbardziej skuteczny sposób eliminowania negatywnego obrazu tej grupy. 
Twórczość to jest pokazanie kultury, uświadomienie [R10]. Przez pryzmat sztuki i 
artystów można spojrzeć na mniejszość romską z perspektywy nie obarczonej 
stereotypowym myśleniem: Można mówić o Romach, którzy coś osiągnęli. Charlie 
Chaplin był Romem, a mało kto o tym wie. Można nawiązywać do tej kultury w 
różnych aspektach, dzięki temu będzie ona bliższa ludziom. Ludzie boją się tego, 
czego nie rozumieją. Nie rozumieją kultury romskiej, więc się jej boją i nie chcą w to 
wnikać. A kiedy poznają tę kulturę, mogą przełamać stereotypy i poznać ich od innej 
strony [R4]. Działalność twórcza służy temu, aby ksenofobia i stereotypy o Romach 
zaginęły [R12]

Twórczość jest dziedziną, dzięki której przedstawiciele różnych kultur mogą 
poznawać się nawzajem i redukować utarte, często negatywne schematy [R5]. Tym 
samym twórca ma do spełnienia wyjątkową rolę w kreowaniu wizerunku grupy jako 



swoisty ambasador swojego środowiska:Gdy zapraszają nas do różnych środowisk 
(…) staramy się pokazać od tej dobrej strony, czyli od twórczej. Żeby powiedzieć 
ludziom, że to są tacy sami ludzie jak wszyscy [R1]. Koncerty, festiwale, przeglądy 
twórczości, konkursy występy są okazją do «oswojenia» inności: Romowie mają we 
krwi muzykę, sztukę. Warto pokazywać ich w jak najlepszym świetle, żeby promować 
tę kulturę i pokazywać, że potrafią to, co inni ludzie, tylko są po prostu innej 
narodowości[R2]. Jedna z rozmówczyń explicite definiuje powinność twórcy: 
Zadaniem twórcy jest edukować społeczeństwo [Ł10]. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i edukacja to nie jedyne funkcje 
twórczości w opinii badanych. Twórczość sprzyja budowaniu dialogu 
międzykulturowego i postawy szacunku dla odrębności kulturowej. Jeden z 
rozmówców romskich definiuje to zjawisko bardzo poetycko: Muzyka łagodzi 
obyczaje, rozmiękcza wszystkie serca. Jak zapłonie takie ognisko cygańskie, które 
płonie i daje ciepło i do tego ogniska wszyscy mają prawo przyjść i ogrzać się –
to wtedy wiąże ludzi, łączy. Wspólne jakieś śpiewane piosenki. Wtedy się otwiera 
serce każdego człowieka. Nas się poznaje wtedy i widzi się w nas piękno, nie 
stereotypy, tylko piękno[R11]. Metafora ogniska obecna jest także w wypowiedziach 
twórców łemkowskich - Nic tak nie łączy, jak kultura (...). Przy ognisku stają obok 
siebie Łemkowie, katolicy, grekokatolicy, prawosławni, Ukraińcy i śpiewamy 
piosenkę (...). I ta kultura jest ponadczasowa [Ł4]. «Działalność twórcza i kulturalna 
pozwala widzieć i dostrzegać więcej, dzięki temu kształtując postawy szacunku dla 
innych, i to jest wielkie bogactwo [Ł6]. Twórczość zawsze służy dialogowi [Ł10]»
[4, 115]. Rolę twórczości jako skutecznego instrumentu w kształtowaniu dialogu 
międzykulturowego dostrzegają także przedstawiciele środowiska polskich Tatarów: 
Ona przełamuje stereotypy, jakieś takie bariery, myślę, że obawy, bo jednak to co się 
dzieje na świecie nie pozostaje bez wpływu, też na myślenie tutaj Polaków. Może nie 
tyle o Tatarach co o Muzułmanach. A my jesteśmy Muzułmanami, tak że pokazywanie 
tego, że jesteśmy tak samo normalnymi ludźmi, Polakami, rozmawiamy tutaj po 
polsku, jesteśmy patriotami [T1]. Zrozumienie i akceptacja są pochodną 
rozpowszechniania kultury mniejszości: dzięki muzyce jesteśmy bardziej tolerowani. 
Spotkałem tysiące ludzi, którzy nie znali Cyganów, a przez naszą muzykę pokochali 
nas [R11]. Twórczość znosi przeszkody służące wykształceniu postawy wzajemnego 
szacunku. Dialog jest możliwy, ponieważ on się odbywa bez tych oddzielających ludzi 
granic, które gdzieś się tam na innym poziomie barykaduje, często bardzo wrogo czy 
jakoś inaczej. W twórczości one nie istnieją [Ł9]. Kultura to język porozumienia. 
Jako podsumowanie mogą posłużyć słowa jednego z rozmówców: Kultura to jest 
najlepszy język do kontaktów międzyludzkich [Ł6].

3. Wnioski. Omówiony fragment materiału badawczego ukazuje funkcje 
twórczości w podtrzymywaniu więzi grupowej i tożsamości etnicznej w 
środowiskach twórców wywodzących się z mniejszości etnicznych. Respondenci 
podkreślają społeczne znaczenie – zachowanie dziedzictwa kulturowego, transmisja 
treści kultury, integracja środowiska, edukacji i budowanie dialogu 
międzykulturowego. W obliczu głębszych przemian zachodzących w kulturze – np. 
zaniku kultury ludowej (w przypadku Łemków), zmiany trybu życia z 
koczowniczego na osiadły (w przypadku Romów) twórczość i działalność kulturalna 



bywa oprócz języka i religii ostatnim obszarem manifestowania tożsamości. Tym 
samym szerokie pole definiowania twórczości w myśl praw kulturowych pozwala 
uchwycić wszystkie formy aktywności a sferze kultury, które przyczyniają się do 
ciągłości przekazu kulturowego, wspierają krystalizowanie się tożsamości, chronią 
dziedzictwo kulturowe żyjących w Polsce Łemków, Romów i Tatarów.
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СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ, ОБУЧЕНИЕ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: ФУНКЦИИ ТВОРЧЕСТВА 

ЛЕМКОВ, ЦЫГАН (РОМЫ) И ТАТАР В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ

Цель: Цель представленного исследования «Сохранение наследия, 
обучение, межкультурный диалог: функции творчества Лемков, Цыган (Рома) 
и Татар в современной Польше» – обсудить современные функции творчества 
среди этнических меньшинств на основе исследовательских материалов, 
собранных в общенациональных исследованиях в рамках проекта «Творческая 
деятельность этнических меньшинств в Польше на рубеже XX и XXI веков», 
проводимого Институтом восточных инициатив из Кракова (Польша).

Методология: Данная статья основана на качественных эмпирических 
данных, собранных в результате индивидуальных интервью, проведенных среди 
респондентов этнического происхождения. В ходе полевых исследований с 
художниками этнического происхождения было проведено 26 индивидуальных 
интервью: 10 с художниками лемковского происхождения, 14 с художниками 
из ромской этнической группы и 2 художниками из татарской общины. 
Эмпирический вклад включает анализ этих 26 интервью с людьми, 
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представляющими различные области художественного творчества и 
культурной деятельности. Центральная категория этого исследования –
творчество этнических меньшинств как средство передачи культурного 
контента и сохранения идентичности.

Результаты: Творческая деятельность не только позволяет 
поддерживать социальные связи, составляющие основу этнической 
идентичности, но и выступает за ряд других функций. На основе эмпирических 
данных, полученных по результатам общенациональных полевых исследований 
Института восточных инициатив, обсуждается роль и функции творческой 
деятельности меньшинств в контексте сохранения, образования и 
налаживания межкультурного диалога в области культурного наследия.

Выводы: ссылаясь на эмпирические данные, а также на классические 
исследования этнических проблем, обсуждается роль искусства и творческой 
деятельности в группах меньшинств. Анализируя случаи, указанные ниже, 
делается вывод, что искусство и творческая деятельность играют 
доминирующую роль в сохранении культуры этнических меньшинств, а также 
в развитии межкультурного диалога.

Ключевые слова: этнические меньшинства, творческая деятельность, 
сохранение наследия, межкультурный диалог, образование.
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЯКІСНОГО ПРОВЕДЕННЯ

У сучасних умовах назріла об’єктивна потреба у використанні новітніх 
соціологічних методик, які оптимально об’єктивно відображатимуть 
результати соціологічних досліджень в різних сферах міжнародних відносин.
Мета написання статті – науковий аналіз діючої методології соціологічних 
досліджень в сфері міжнародних відносин та надання пропозицій її 
удосконалення з урахуванням сучасних тенденцій та чинників для отримання 
якісних (об’єктивних) результатів і висновків. Проаналізована історіографія 
заявленої теми: в період буття СРСР; за геополітичних змін у світі та на 
європейському континенті на рубежі 1989–1990-х рр. та часів Новітньої 
світової історії. Висвітлені методичні процедури, вироблені та розвинені 
соціологією в сфері отримання обробки інформації в сфері міжнародних 
відносин. Застосовані методи: теоретико-методологічний, аналітичний, 
історичний.Висновок: потребується міжнародна співпраця для отримання 
якісних результатів соціологічних досліджень та дотримання норм і правил 
«Міжнародного кодексу за практикою маркетингових і соціальних 
досліджень».



Ключові слова: cоціологічні дослідження міжнародних відносин; 
соціологічні методи дослідження; соціологічна інтерпретація міжнародних 
відносин; міжнародні соціологічні компанії; суб’єкти міжнародної взаємодії, 
міжнародна співпраця. 

Постановка проблеми. Соціологічні дослідження міжнародних відносин
поєднують теорію соціології, емпірію з використанням методики процедур,
вироблених чи розвинених у галузі одержання та обробки інформації:
використання соціологічних методів дослідження думок і позицій для
інтерпретації мотивів дій у сфері міжнародних відносин; використання
статистичного матеріалу щодо залежностей між певними факторами;
використання соціологічного методу аналізу пропаганди («аналізу змісту») для
інтерпретації ролі пропаганди в міжнародних відносинах; застосування
соціологічних методів дослідження для розуміння функціонування та впливу на
міжнародні відносини як великих міжнародних організацій, так і національних
організацій. Вивчення міжнародних відносин потребує новітніх методологічних
підходів, засобів, методів з точки зору соціологічного аналізу [1].

Історіографія (аналіз останніх досліджень і публікацій). Міжнародні
відносини є одним із найскладніших об’єктів наукового пізнання. Їх значення
особливо зростає нині, коли усі держави вплетені в розгалужену мережу
різноманітних взаємодій, що впливають на долю людства. Науково аналізуючи
міжнародні відносини дослідники виходили з реальної потреби зрозуміти
істинні причини війни та миру, пояснити стан взаємовідносин між державами
та народами. Протягом радянського періоду вітчизняна наука фактично
розвивалася в умовах однієї політичної парадигми. Геополітичні зміни у світі та
на європейському континенті на рубежі 1989–1990-х рр. вимагають нового
теоретичного осмислення, відмови від усталених стереотипів і догм, пошуку
нових методів дослідження історії міжнародних відносин [3]. У 1990-х рр.
вивчення цих стосунків набуває актуальності у сучасній українській науці та
перебуває в процесі теоретичної та концептуальної дискусії між істориками,
політологами, соціологами та міжнародниками. Прорив у методології
міжнародних відносин зробила сучасна західна міжнародно-політична наука.
Центром у дослідженні проблем світової політики стали Сполучені Штати
Америки. Міцні традиції мають також західноєвропейські держави, насамперед
Франція, Німеччина, Велика Британія. Завдяки працям Г. Моргентау, Р. Арона,
А. Каменського, К. Дойча, Д. Зінгера, М. Каплана, С. Хофмана та ін. учених у
суспільних науках міцно утвердився відносно самостійний напрям, який вивчає
реалії міжнародного життя. Заслуговують на увагу і польські вчені: зокрема
Й. Кукулка, Ч. Мойсєїч, В. Малєндовські, які приділяють значну увагу і
методологічним дослідженням. А також російські та українські вчені, серед
яких С. Віднянський, Л. Зашкільняк, О. Майборода, С. Троян та ін.

Соціологічні дослідження міжнародних відносин та їх історія набувають
особливої ваги в умовах становлення незалежної України як самостійного
суб’єкта міжнародної взаємодії. На сучасному етапі переважає тенденція до
комплексного, всебічного вивчення історичних явищ і процесів, до спільного



дослідження їх різними науками, до комбінування їх пізнавальних
можливостей.

Виклад основного матеріалу. Зростання популярності соціологічних
дослідженьв міжнародних відносинах супроводжується використанням різних
соціологічних методів. Проблема соціологічного методу в дослідженні
міжнародних відносин може розглядатися в двох окремих аспектах:
використання соціологічного методу для інтерпретації політичних явищ та
застосування в галузі міжнародних відносин методів збору, обробки інформації,
які були створені або розвинені в соціологічних дослідженнях. Основні 
елементи соціологічного підходу до політичних явищ повністю відносяться до 
соціологічної інтерпретації міжнародних відносин, що полягає в аналізі 
залежностей, існуючих між громадськими змінними та міжнародними 
відносинами (які в свою чергу розглядаються як змінні, що впливають на 
розвиток суспільних процесів); в дослідженні міжнародних інститутів, за 
допомогою яких здійснюються дії в сфері міжнародних відносин (збройні сили, 
дипломатія тощо) в конкретних історичних обставинах і в функціональних 
взаємозв’язках з політичною системою в цілому [2; 30–32]. 

Особливе місце соціологія може зайняти в дослідженні міжнародних 
відносин завдяки використанню методичних процедур, вироблених і 
розвинених соціологією в сфері отримання обробки інформації: статистичного 
аналізу залежностей між громадськими та міжнародними змінними, в т. ч. про 
використання їх для інтерпретації поведінки у сфері міжнародних відносин; 
методів дослідження думок і позицій для інтерпретації мотивів дій (традиційні 
методи якісного аналізу (особистих документів, наприклад, мемуарів 
державних діячів), так і сучасних методів аналізу думок, шкал позицій і 
цінностей і т. п.); соціологічних методів аналізу пропаганди (особливо так 
званого аналізу змісту) для інтерпретації ролі пропаганди в міжнародних 
відносинах (саме в цій області вперше проводився кількісний аналіз змісту); 
застосування соціологічних методів дослідження великих організацій для 
аналізу функціонування та впливу як великих міжнародних організацій 
(наприклад, ООН), так і великих національних організацій, які своєю 
діяльністю впливають на міжнародні відносини.

Отримали розвиток дослідження армії та значно в меншій мірі 
дослідження дипломатії, міжнародних інформаційно-пропагандистських служб 
і т. п. Посилюється усвідомлення, що порозуміння тавирішення соціальних 
проблем вимагають врахування глобальної перспективи, співпраці різних 
міжнародних організацій. Це стосується не тільки питань, що традиційно 
потребують вироблення системного підходу та міжнародноїспівпраці(питання 
війни і миру; голод і демографічний вибух; дифузія культур і поширення 
інформації; освоєння космосу та дослідження світового океану – ці та ін.
епохальні проблеми викликають необхідність дій, що виходять за межі держав. 
Соціологічні дослідження міжнародних відносин істотно впливають на 
методологічне обґрунтування соціологічних досліджень. Потребується вибір 
між багатьма країнами, товарами та ринками, і необхідно уникати 
невиправданих витрат. При проведенні соціологічних досліджень необхідно 



дотримуватися наступних вимог: вибір найбільш оптимальних проектів 
дослідження (для економії ресурсів треба виробити принципи відбору серед 
потенційних проектів за допомогою експертних оцінок); вивчення ринків; 
порівняння отриманих результатів (національні відмінностіможуть призвести 
до неможливості порівняння отриманих результатів). Обробки результатів 
опитування: однакові відповіді респондентів різних країн на одні й ті ж питання 
не висвітлюють єдиної реакції на запитання дослідника (-ів). Для забезпечення 
об’єктивності порівняння результатів соціологічного (-их) дослідження (-ь) 
необхідно врахувати наступні відмінності: мовні – слід переконатися, що 
терміни, які використовуються в комунікації з респондентами, мають одні і ті ж 
значення на всіх мовах; в культурних цінностях – важливо, якщо потрібно 
визначити ставлення за певною шкалою. Такі відмінності визначаються 
попередньо тана їх основі вводяться поправочні коефіцієнти з тим, щоб 
співставити відповіді у відповідність з прийнятою системою оцінки; в моделях 
купівельної поведінки, обумовлених соціальними, психологічними та 
економічними факторами (враховуються відмінності реакції респондентів 
різних країн на однакові спонукальні стимули); в особливостях джерел 
інформації – визначити ступінь сумісності даних статистичної звітності різних 
країн.

Висновки. Різностороння тематика соціологічних досліджень і технічні 
труднощі викликають серйозні побоювання у соціологів за якість інформації, 
що збирається. Слід залучити міжнародні соціологічні компанії, що 
спеціалізуються на зборі даних – міжнародні мережеві агентства, які надають 
повний цикл дослідницьких послуг різних країн; міжнародні компанії, що 
займаються дослідженнями одного ринку в різних країнах; локальні компанії, 
які надають повний цикл дослідницьких послуг на ринку або конкретному 
сегменті ринку; локальні компанії, що займаються будь-яким типом 
дослідження ринку (кількісними або якісними); аналітичні та консалтингові 
компанії, які здійснюють синдикативні дослідження на основі інформації з 
різних джерел, в т. ч. досліджень  ін. компаній. Якісний результат 
соціологічних досліджень залежить від: досвіду проведення подібних 
досліджень висококваліфікованим персоналом; швидкостіпроведення 
дослідження; контролю якості стандартної процедури процесу збору даних. 
Необхідно залучатикомпетентнихфахівців до міжнародної співпраці. У зборі 
інформації дотримуватись норм і правил «Міжнародного кодексу за практикою 
маркетингових і соціальних досліджень».За потреби посилюється кількісний 
або якісний аспект аналізу інформації, щоб вона стала вихідним базисом для 
здійснення прогнозів. 
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In modern conditions, there is an objective need to use advanced sociological 
methods that objectively reflect the results of sociological researches in various fields 
of international relations. The purpose of this article is a scientific analysis 
of the current methodology of sociological researches in the field of international 
relations and provision of suggestions for its improvement with current trends and 
factors for quality (objective) results and conclusions. The historiography of the 
stated theme is analysed: during the existence of the USSR; the period of geopolitical 
changes in the world and in Europe at the turn of 1989–1990s and the time 
of the latest world history. The methodological procedures designed and developed 
in the field of sociology of getting information processing in the field of international 
relations was elucidated. Such methods as theoretical and methodological, 
analytical, historical were used. Conclusions. International cooperation is necessary 
to produce high-quality results of sociological research and adherence to rules and 
regulations of the «International Code for the practice of marketing and social 
research».
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СТАТУС ЕТНОЦЕНТРИЗМУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ, 
ЙОГО ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ 

У статті проведено аналіз змісту установок особистості, що 
формуються у власній культурі та їх впливу на сприйняття зразків  інших
етноспецифічних культур. Обгрунтовано понятійний апарат концепцій
етнонаціональних досліджень. Наводяться результати емпіричного вивчення
феномену етноцентризму, які отримані за методиками анкетного опитування 
щодо сприйняття різних культурних зразків та ранжування степені їх 
схожості та привабливості для респондента. Застосовано концепцію 
культуральності, яка дозволяє побудувати модель походження та 
функціонування етноцентризму та пояснити причини негативізму, що ним 
породжується. Вперше класифіковано та описано якісні ознаки трьох 
принципово різних типів етноцентризму: природнього, захисного і самоцінного. 
Визначено, що етноцентризм є частиною буття особистості, наслідком її 
соціалізації та прилучення до конкретної культури. Встановлено, що 
етноцентризм є не лише перешкодою у міжетнічній та міжкультурній 
взаємодії, але виконує функцію підтримання та збереження етнічної 
ідентичності особистості, цілісного уявлення про внутрішній та зовнішній
світ.

Ключові слова: етноцентризм, міжкультурна комунікація, глобалізація, 
культура, культурна особистість.

Актуальність дослідження. Сучасний світ інтенсивно глобалізується. 
Темпи інтегративних процесів між країнами, економічними системами, 
ідеологічними доктринами постійно зростають. Існують суттєві об’єктивні 
причини цієї динаміки – основна з яких можливість виключно колективних 
форм безпеки людства, якщо розуміти його як певну цілісність.

Однак, повна світоглядна картина сучасності обов’язково повинна
включати і зворотній процес – активної диференціації людських спільнот –
визначеного і спрямованого культурного сепаратизму. Більшість науковців –
у галузях, що традиційно вважаються гуманітарними (тобто фактично –
людинознавчими) сходяться у розумінні полікультурності сучасного 
соціального середовища. Причому ознаки полікультурності констатуються на 
всіх рівнях соціальної інституалізації – будь-яка держава і більшість її 
соціальних інститутів існують в полікультурному просторі. Існують політичні,
економічні, національні чинники, які зумовлюють наявність державних 
кордонів. Вони межують культурні процеси, задаючи їм певну специфіку. Але є 
і більш глобальні межі: так би мовити «географічна» – між Сходом і Заходом; 
релігійна – між християнським і мусульманським світом і навіть 
«арифметична» – говорять про «велику сімку», «країни третього світу» і т. д.



Культура розкриває свій зміст через систему норм, цінностей, значень, 
ідей і знань, що дістають вираження в системі моралі і права, у художній сфері і 
науці. Разом з тим про культуру суспільства, її характеристики, принципи і 
динаміку з психологічної точки зору варто судити не тільки за власне 
«культурними» проявами: художня продукція, релігія, право, наука і т. д. 
Культура існує й у практично-дійовій формі, у формі подій і процесів, у яких 
проявилися установки й орієнтації учасників, тобто різних соціальних груп і 
індивідів. 

Метою статті є аналіз змісту установок особистості, що формуються у 
власній культурі та їх впливу на сприйняття зразків  інших етноспецифічних 
культур.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях 
міжкультурної комунікації в основному зберігаються західні наукові традиції у 
підходах до цього складного і суперечливого явища [16; 17; 18].

Аналізу міжкультурної комунікації присвячені праці С. Авєрінцева, 
М. Мамардашвілі, Ю. Лотмана, Б. Успенського, Ф. Лосєва [6]. У цих рамках 
можливо розглядати культурні феномени як знаки, які несуть у собі значення, 
інформацію, і вийти на побудову інформаційних моделей культурних процесів [12].

Глобалізація, вимушена і невимушена міжкультурна комунікація 
породжує нову проблему – проблему адаптації, що фактично є процесом 
пристосування особистості до умов конкретного культурного середовища, а по 
суті, ціннісним вибором, що визначає ключові характеристики культурного 
буття: обов’язкове внутрішнє прагнення особистості до удосконалення; активну 
взаємодію людини з культурним середовищем. Завжди важливий результат 
взаємодії у системі «людина – культурне середовище»; мета, до якої прагне 
особистість [1; 4]. 

На першому етапі дослідження у руслі міжкультурної комунікації 
орієнтувалися на проблеми міжкультурних відмінностей, аналіз 
взаємовідносин між ними і характерною поведінкою носіїв культур [7]. 
Основою для міжкультурних досліджень післявоєнного часу стають 
проблеми культури і особистості, поява так званої «культурної моделі». 
Дослідження, що займаються проблематикою міжкультурних відмінностей, 
свідчать про три підходи до аналізу міжкультурної комунікації: 1) перший 
підхід базується на класичній позитивістській методології суб’єктно-
об’єктних відносин, що представлений концепцією структурного 
функціоналізму, системним методом та концепцією інформаційного 
суспільства (Д. Белл, А. Тоффлер); 2) другий підхід базується на 
методологічному підході (Ю. Габермас), що базується на когнітивній моделі 
суб’єкт-об’єктних відносин, в якій сфера комунікації виділяється в якості 
особливого онтологічного об’єкта. Її вивчення базується на методах 
герменевтичної інтерпретації смислів, критичній рефлексії, раціональній 
реконструкції; 3) третій (постнекласичний) підхід зводить природу 
соціального до суб’єктивно-об’єктивним відносинам, тобто до принципу 
інтерсуб’єктивності і виключає об’єктність. Суспільство розглядається як 
мережа комунікацій, комунікації створюють можливість для самоопису 



суспільства та його самовідтворення (Н. Луман) і виступають як активне 
самоорганізоване середовище [11]. 

Міжкультурна комунікація – це наукова етика, яка намагається розробити 
наукові методи для покращення взаєморозуміння і міжкультурного обміну. 
Однією з причин виявлення інтересу до міжкультурної комунікації є розвиток 
людської цивілізації, інтернаціоналізація і глобалізація. Міжкультурна 
комунікація – це комунікація між представниками різних культур і народів , і 
здійснюється вона тільки тоді, коли між людьми різних культур розвивається 
«міжкультурна компетентність» [9]. Сучасні геополітичні зміни випробують 
збалансованість між нацією, територією і державою, збалансованість, яка 
визнається і забезпечується, головним чином, національними системами [10].

У культурі знаходить вираження багатство і різноманітність 
громадського життя, а разом із тим його системність, що підтримує єдність 
суспільства і наступність його розвитку. Через соціальні і професійні 
субкультури відбувається адаптація людини до потреб складної діяльності [2].

Своєрідність міжкультурної комунікації досліджують різні галузі знання:
соціологія, культурологія, культурна антропологія, лінгвокраїнознавство, 
етнолінгвістика, етнопсихологія тощо. Але аналіз міжкультурної комунікації 
саме з точки зору соціальної філософії дозволяє здійснити осмислення буття 
людини і суспільства через конкретні культурні форми, соціальні умови та 
механізми, що зберігають національну і культурну ідентичність [3].

У контексті міжкультурної комунікації також розглядаються проблеми 
глобалізації культури та взаємодії цивілізацій, обговорення яких відбувається 
на науково-теоретичних конференціях та круглих столах. Варто також 
зауважити, що міжкультурна комунікація як навчальна дисципліна вже 
викладається в багатьох університетах США, країн Європи та в Росії [6].

В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики 
«міжкультурна комунікація» тільки формується. Цю проблему розробляють у 
різнопланових працях В. Андрущенко, Н. Висоцька, О. Гриценко,
Л. Губерський, І. Дзюба, П. Донець, В. Євтух, А. Єрмоленко, Г. Касьянов, 
М. Кушнарьова, Л. Нагорна, А. Приятельчук, М. Обушний, П. Скрипка [15].

Важлива сторона культурного життя – плюралізм культур, що 
розкривається через аналіз проблематики самобутності і взаємодії культур на 
етнічному, національному і цивілізаційному рівнях. Ці рівні складаються в ході 
адаптації спільноти до умов середовища (географічних, кліматичних, 
ландшафтних, ресурсних тощо), формату внутрішнього спілкування, що 
історично складається в групі, і взаємодії між сусідніми соціумами. 

Великою перешкодою мiжкультурнiй взаємодiї є етноцентризм. 
Так, бiльшiсть людей судять про чужi культурнi цiнностi, використовуючи як 
стандарт власнi. Цей тип цiннiсного судження i називають етноцентризмом. 
Етноцентризм I. Кон визначає як «схильнiсть розглядати явища та факти чужої 
культури, чужого народу через призму культурних традицiй та цiнностей свого 
власного народу» [5]. 

Психологiчна основа такого явища міститься в особливостях механiзму 
сприйняття, на яке завжди, бiльшою або меншою мiрою, впливає особистий 



досвiд iндивiда. В етноцентризмi завжди бiльшою мiрою присутнiй 
емоцiональний компонент. I, нарешті, етноцентризм, хоча i пов`язаний з 
порiвнянням особливостей будь-якої нацiї з особливостями своєї, 
необов`язково передбачає некритичне ставлення до образу життя i 
особливостей останньої. Разом із тим, етноцентричнi комунiкатори не 
усвiдомлюють, що люди розвивають свою культуру для того, щоб зробити 
осмисленим своє власне життя і встановити порядок у своїх власних 
суспiльствах.

Слiд вказати чотири типи властивостей людей, що ускладнюють 
мiжкультурну взаємодiю, роблять її неможливою або малопривабливою для 
учасникiв.

Iнертнiсть мислення. Ця властивiсть свiдомостi не є нi позитивною, нi 
негативною, якщо розглядати її поза конкретної ситуацiї взаємодiї людей, чи 
груп людей. Але в реальному життi вчинки людей оцiнюються по тому, як вони 
спiввiдносяться з вимогами ситуацiї.

У психологiчному сенсi iнертнiсть – це опiр змiнам переконань, поглядiв, 
що спирається на здiбнiсть людини протягом довгого часу утримувати в пам’ятi 
iнформацiю, кориснiсть якої багаторазово пiдтверджується практичною 
дiяльнiстю. Наприклад, стiйкiсть у боротьбi за свої переконання теж 
ґрунтується на iнертностi мислення. Така iнетнiсть, як вiдомо, оцiнюється 
позитивно, якщо переконання, що зберiгаються завдяки їй, спiвзвучнi потребам 
суспiльства. Але якщо розвиток суспiльства створює нову соцiально-культурну 
ситуацiю, в якiй попереднi погляди i переконання вже не вiдображають 
дiйсного порядку речей, то тодi iнертнiсть чинить опiр пеобхiдностi перебудови 
мислення людини, його психолоогiї, отже, є негативним фактором.

Догматизм – теж одна iз серйозних перешкод психологiчної перебудови 
мiжкультурної взаємодiї. По вiдношенню до особистостi вiн означає 
неспроможнiсть критично оцiнювати iстини, що вже засвоєнi. Догматизм в 
психологiчному вiдношеннi спирається на iнертнiсть мислення, але свою назву 
вiн отримав не вiд цiєї властивостi, а вiд iдеї (правила, принципу), що 
утримується свiдомiстю (i пiдсвiдомiстю) безвiдносно до умов життя.

Консерватизм, який близький до догматизму. Але якщо догматика 
примушує дотримуватися догми головним чином слiпа прихильність до неї, 
втрата здiбностi оцiнювати її критично, то консерватор понад усе боїться 
нововведень, вiн обдiлений почуттям новго, виступає не стiльки на захист 
догми, скiльки проти новацiй. Для консерватора важливий статус-кво, навiть 
якщо йому не досить затишно при ньому; але зовсiм не припустимий новий 
стан, навiть якщо вiн обiцяє серйозне покращення. Неяснiсть майбутнього, 
пов’язаного з новацiєю, його невизначенiсть можуть лякати консерватоора 
бiльше, нiж «погане» теперiшнє.

Охоронне мислення – рiзновид консерватизму i догматизму водночас, i 
воно носить особливо активний, агресивний характер. Людина, що 
вiдрiзняється охоронним мисленням, приписує собi придуману нею самою ж 
функцiю захисту рiзноманiтних догм вiд усіх iнакодумцiв [8].



Етноцентризм як характеристика образу своєї чи чужої групи виникає у 
процесі спілкування етносів на основі двох діалектично пов’язаних процесів: 
зближення і відокремлення. Взаємодія етнічних груп супроводжується 
адаптаційними процесами, які можуть протікати в різних формах: від 
міжетнічних інтеграцій до етнокультурної ізоляції. Успішна адаптація етнічних 
груп у вигляді інтеграції пов’язана із позитивним відношенням як до культури 
власної, так і до культури етнічних груп, що знаходять вираження у формуванні 
позитивно направлених авто- та гетеростереотипів.

Дезадаптація етнічних груп, крайній полюс якої представляє 
етнокультурна ізоляція, передбачає надтолерантність до власної культури при 
повній відмові від культури етноконтактних груп, що виражається в наявності 
надпозитивних автостереотипів і негативних гетеростереотипів.

Таким чином, термін «етноцентризм» у його широкому розумінні 
використовується для позначення специфічного феномена щоденної свідомості, 
що виникає у процесі взаємодії етнічних груп і який характеризується 
надпозитивним відношенням до інгрупи і негативним емоційно-оцінним 
відношенням до аутгрупи.

Виклад основного матеріалу. Аналіз феномену етноцентризму показує, 
що існує кілька важливих проблем. По-перше, негативне забарвлення 
етноцентричних суджень. Чи можливо їх уникнути? По-друге, фактори, що 
породжують етноцентризм. Чи можна впливати на них? Найбільш загальним 
питанням очевидно є таке: чи можливо подолати етноцентризм і яким саме 
чином?

Ми пропонуємо структурну модель феномену етноцентризму, яка 
поєднує різні підходи і дозволяє дати відповідь на ці запитання.

Із нашої точки зору, етноцентризм є особистісною установкою, яка 
формується в процесі соціалізації індивіда в певній культурі. Це формування 
починається з самих ранніх етапів онтогенезу. Стадії формування 
етноцентризму пов’язані з формуванням свідомості та самосвідомості в цілому. 
Спочатку формуються сенсорні еталони, які є культурно специфічними, а отже,
і еноспецифічними. Далі формуються моральні, поведінкові норми та 
ієрархічна система ціннісних орієнтацій, які теж строго культурно визначені. 
Усі ці засвоєні еталони (сенсорні, нормативні, ціннісні) служать для сприйняття 
та оцінювання людиною себе та ін. людей. Функціонуючи в спілкуванні вони є 
основою для порівняння і завжди виявляють схожість або несхожість позицій. 
У результаті такого порівняння виникає емоційна оцінка: позитивна в випадку 
схожості і негативна у випадку несхожості. Вираженість емоційного супроводу 
залежить і від міри схожості-несхожості, і від характеристик еталону, що був 
задіяний.

Основний закон етноцентризму полягає в тому, що чим більш виразною є 
несхожість по всім критеріям, тим яскравішим буде негативізм.

Модель етноцентризму, що пропонується, має три основні компоненти: 
стандарти – порівняння – емоції. 

Описаний механізм походження етноцентричних суджень перевірявся в 
експериментальному дослідженні, в якому брало участь 180 піддослідних 



різного віку, які ідентифікували себе як українці. Усім їм пропонувалося 
оцінити своє ставлення до певного набору предметів іншої етнічної культури. 
Стимульний матеріал поділявся на вербальний і невербальний.

Вербально було пред’явлено зразки фольклору – прислів’я, короткі 
притчі-казки, та описи ритуалів, прийнятих в чужій етнічній групі. 
Невербальним матеріалом виступали зображення елементів декоративного 
прикладного мистецтва. Усі стимульні зразки були класифіковані експертами за 
5-ти бальною шкалою за степенем несхожості з відповідним культурним 
матеріалом, що функціонує в рідній для піддослідних етнічній групі. Таким 
чином було виділено три групи предметів: а)дуже схожі; б)такі, що незначно 
відрізняються; в)дуже відмінні.

В ході експерименту було встановлено:
- кількість оцінок предметів як таких, що «не подобаються» прямо 

пропорційно залежить від степені їх несхожості на притаманні власній 
культурі. Так, у першій групі (а) таких оцінок було11 %, у другій (б) вже 31 %, 
а в третій аж 74 %.

- респонденти більш старшого віку частіше демонструють етноцентризм 
(у віці 12–15 рр. він виражається в 20–25 % суджень, у людей старших 40 рр.
у 55–65 %).

- найвищий рівень етноцентризму виявляється в реакції на стимульний 
матеріал, що містить опис традиційних обрядів та ритуалів чужої культури. 
Саме вони викликають спектр негативних емоцій (від подиву до відрази).

Концепція культуральності [13] дозволяє побудувати модель походження 
та функціонування етноцентризму та пояснити причини негативізму, що ним 
породжується.

Інструментальна інваріанта культуральності містить малоусвідомлені 
сенсорні кліше та перцептивні еталони, які, фактично, є засобами сприйняття 
предметів оточуючого світу (незалежно від аналізатора). Зрозуміло, що вони 
культурно-адаптовані і можуть давати збій при створенні адекватного образу 
предметів іншої культури. Це явище доступно кожному навіть у 
самоспостереженні – так, звуки незрозумілої та фонетично побудованої та ін. й 
артикуляції мови здаються «різкими», «гавкітливими» чи писклявими. Це ж 
стосуються і кольористики, і оцінки смаку справ національної кухні.

Ціннісно-нормативна інваріанта задає еталони поведінки, однак вони 
більш усвідомлені, конвенціональні і недирективні.

Найбільш універсальною і загальноцивілізаційною є інваріанта 
самовизначення. У структурі етнічності це зона, що найбільш вільна від 
специфіки вузькогрупових та етнічних настанов і є загальнокультурною (в тому 
сенсі, що і поняття «культура» визначається як загальнолюдське).

У полі самореалізації порівняння, що виявляє несхожість осмислюється 
людиною не як негативний факт, а як очевидний, обов’язковий і схвальний. 
Лише в окремих (і як засвідчують чисельні дослідження, штучно створених 
умовах) самовизначення людини та її етнічної групи може будуватися на 
запереченні права  ін. на вільний культурний розвиток, на самоствердження за 



рахунок приниження  ін.. Це явище називають у літературі «гіперетнічності». 
У термінах концепції культуральності, зрозуміло, що гіперетнічність означає 
поширення етнічних настанов на сферу, де етнічна специфіка є необхідною 
умовою, але не рушійною силою розвитку людини, де існує діалектичне 
заперечення фіксованої заданості. У публіцистичних поняттях гіперетнічністю
можуть називати націоналізмом, шовінізмом чи національною нетерпимістю.

Таким чином, концепція культуральності дозволяє розглядати три типи 
етноцентризму, який визначається як негативізм (виникнення певного типу 
негативної емоційної реакції) у взаємодії з несхожими (своєрідними, 
специфічними, самобутніми) культурними явищами і проявами [14].

Перший тип зумовлений відсутністю потрібних сенсорних (а значить і 
естетичних) ключів розпізнавання чужих культурних явищ, що формуються як 
інструментальна інваріанта культуральності. Це інструментальний 
етноцентризм. Якщо розуміти психологічну природу формування пізнавальної 
сфери людини, його можна вважати «природним», натуральним.

Другий тип етноцентризму виникає внаслідок розходження в ціннісно-
нормативних стандартів, а значить очікувань, імпліцитних теорій соціальних 
явищ та способів їх розпізнавання пояснення. Якщо в першому типі несхоже 
оцінюється як некрасиве, а отже і неприємне, то в цьому випадку несхоже 
скоріш за все розцінюється як загрозливе і небезпечне, звідси і виникає емоція 
із спектру негативних.

Цей тип етноцентризму можна назвати захисним. Прояви етноцентризму 
цього типу можуть бути дуже різноманітними. Очевидно є сенс співвіднести їх 
з відомими класифікаціями захисних психологічних механізмів. Майже всі 
відомі концепції етноцентризму та його експериментальні дослідження
апелюють до етноцентричних реакцій другого типу.

Третій тип етноцентризму не є ні природним, ні захисним. Він виникає в 
певній «неспецифічній» зоні як штучний феномен. Оскільки він конструюється 
в сфері інваріанти самовизначення і регулюється екзистенціальними 
механізмами, його можна назвати самоцінним. Саме з таких причин, що цей 
тип етноцентризму є штучним, але виникає на основі процесу реалізації 
глибинних смислових аспектів життєдіяльності, він і є найбільш войовничим та 
небезпечним.

Зафіксуємо все викладене вище (рис. 1).



Рис 1. Типи етноцентризму

Можна розглянути етноцентризм з точки зору рівневої організації, що 
закладалася в концепцію культуральності, а саме на рівні інтенції праксису та 
рефлексії. Зрозуміло, що треба визнати інтенціонально можливими всі типи та
форми етноцентризму. Оскільки етноцентричні реакції супроводжуються 
негативними емоціями, то на рівні праксису домінує тенденція до уникнення, 
дистанціювання від відповідних ситуацій. Лише з рівня рефлексії можливе 
регулювання та подолання етноцентризму. Саме у формуванні рефлексивної 
позиції більшість дослідників бачать шляхи виникнення толерантності як 
альтернативи руйнівним для взаємодії властивостям етноцентризму.

Висновки. Етноцентризм, як й інші соціально-психологічні явища, не 
варто розглядати як щось позитивне чи негативне, оскільки ціннісне судження 
про нього не може бути прийнятним. Так, етноцентризм є частиною буття 
особистості, наслідком її соціалізації та прилучення до конкретної культури. 
Незважаючи на те, що етноцентризм часто буває перешкодою у міжетнічній та 
міжкультурній взаємодії, він виконує функцію підтримання та збереження 
етнічної самоідентичності, цілісності та специфічності.
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The article analyzes the contents of individual units that are formed in their 
own culture; also it examines their impact on the perception of other examples 
of specific ethnic cultures. The conceptual apparatus of ethnic studies concepts 
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perceptions and degree of their similarity ranking and appeal to the respondent 
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world.

Key words: ethnocentrism, intercultural communication, globalization, culture, 
cultural identity.

УДК 316.45 
Шевель Інна,

кандидат соціологічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв

МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ: ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ 
ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ В БІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

«Конфлікт – це зіткнення між колективними акторами з приводу 
цінностей, статусу, влади, у деяких випадках ресурсів, у якому цілі кожної 

сторони полягають у тому, щоб послабити або знищити суперників»
Льюїс Козер

Розуміння природи міжнародних конфліктів і знаходження способів їх 
розв’язання вимагає, крім пояснення їх причин, з’ясування глибини й характеру 
самого конфлікту, що значною мірою досягається за допомогою їх 
класифікації. Міжнародні відносини та система міжнародних відносин у їх 
розвитку на тлі глобалізації з часом набувають якісних та кількісних змін, 
особливої актуальності набуває виявлення закономірностей динамічного 
розвитку. Найпоширенішою на Заході є традиційна типологія конфліктів, 



згідно з якою розрізняють: міжнародну кризу; конфлікти малої інтенсивності; 
тероризм; громадянську війну і революцію, що набувають міжнародного 
характеру; війну та світову війну.

Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні системи, міжнародні 
конфлікти.

Проблемою в сучасному світі стало питання міжнародних конфліктів.
Розвиток міжнародного конфлікту виникає з об’єктивних протиріч, що 
створюються у відносинах між державами, з суб’єктивними факторами, 
зовнішньою політикою самих держав. Конфлікт виникає саме через зовнішню 
політику держав, також впливають особистісні характеристики і якості 
причетних до прийняття рішень політичних діячів. Особисті взаємини між 
лідерами можуть зробити істотний вплив на міждержавні відносини, у т. ч. і на 
розвиток конфліктних ситуацій.

На Мюнхенській конференції з безпеки в 2016 р. звучав прогноз, що слід 
чекати загострення глобальних конфліктів, що світ переживає період змін 
кордонів [4].

Європейська парадигма мультикультуралізму потребує переосмислення 
та удосконалення. При врегулюванні конфлікту діалог може бути з тими, хто 
визнає європейські цінності, хто рішуче відкидає принципи нетерпимості та 
відверто нехтує індивідуальними свободами та правами людей. Безпека 
кожного громадянина в Євросоюзі, в Україні як чинного асоційованого члена 
європейської спільноти, вимагають дієвої стратегії подолання новітніх 
викликів.

Зміна кордонів, прикордонні спори – від України до штучних островів у 
Південно-Китайському морі, через силові дії та примус – посилюють 
серйозність ситуації у сфері безпеки. Європі не вдається ще розбудувати 
надійну загальну зовнішню і безпекову політику, здатну проводити кризовий 
менеджмент, створити пояс стабільності на своїх східних кордонах.

У міжнародному просторі особливе місце займає агресія Росії на сході 
України, яка тільки на руку ісламським терористам і екстремістам, які прямо 
зацікавлені у відсутності єдності та мирного простору в Євросоюзі та готові 
використовувати російсько-український конфлікт для відвертання уваги від 
власних деструктивних дій на Близькому Сході та у міграційних процесах.

Замість цього Брюссель, як і раніше, стоїть перед такими проблемами, як 
хитка домовленість про санкції проти Росії; знаки питання навколо Греції і 
євро; загроза виходу з ЄС Великої Британії, а також зростаючий популізм і 
націоналізм [4].

Криза взаємовідносин між Росією і Заходом відчутно залишається 
важкою. У світлі численних зіткнень і військових інцидентів «ризик 
ненавмисної ескалації незаперечний», у т. ч. ризик використання ядерної зброї 
в євроатлантичному регіоні.

У більш сучасних суспільствах інтелектуалами ставали члени еліти з 
професійною підготовкою. Очевидно, еліти насамперед відповідальні за 
створення «образу ворога», уявлень про сумісність чи несумісність цінностей 



етнічних груп, ідеології світу або ворожнечі. У соціальній напруженості 
створюються уявлення про риси народів, що перешкоджають спілкуванню –
«месіанство» росіян, «успадкована войовничсть» чеченців, а також ієрархії 
народів, з якими можна або не можна «мати справу». 

Великим впливом на Заході користується концепція «зіткнення 
цивілізацій» С. Хантінгтона. Вона пояснює сучасні конфлікти, акти 
міжнародного тероризму конфесійними відмінностями. На думку одного з 
основоположників загальної теорії конфлікту німецького соціолога 
Р. Дарендорфа, концепція суспільства вільного, відкритого і демократичного 
зовсім не вирішує всіх проблем і протиріч розвитку, він також стверджує, що 
конфлікти незамінні як фактор загального процесу соціальної зміни [7].
А. Раппопорт використав класифікацію трьох видів конфліктів у якості 
критерію форми протікання міжнародного конфлікту: у формі «битви», у формі 
«гри» і у формі «дебатів». Найбільш небезпечним для миру і безпеки є 
конфлікт, що розвивається у формі «битви». Сама назва його говорить про те, 
що сторони, залучені в конфлікт, спочатку налаштовані войовничо стосовно
один одного і прагнуть завдати противнику максимальної шкоди, незважаючи 
на можливі наслідки для себе. Поведінка учасників такого конфлікту можна 
визначити як ірраціональне, оскільки вони ставлять перед собою часто 
недосяжні цілі, неадекватно сприймають міжнародну ситуацію і дії 
протилежної сторони.

Навпаки, в конфлікті, який розгортається у формі «гри», поведінка 
учасників визначається раціональними міркуваннями. Незважаючи на зовнішні 
прояви войовничості, сторони не схильні доводити загострення відносин до 
крайності. Рішення приймаються на основі врахування всіх факторів та 
обставин, на основі об’єктивної оцінки ситуації.

Для конфлікту, що розвивається як «дебати», спочатку властиво 
прагнення учасників вирішити виниклі суперечності шляхом досягнення 
компромісів [8]. 

Від них не застраховані країни, що розвиваються і ті, де є усталена 
демократія. Існують дві точки зору на конфлікт. Одні дослідники вважають, що 
соціальні конфлікти несуть загрозу, небезпеку розпаду суспільства, а відомий 
соціолог структурно-функціонального напряму Льюїс Козер пише: «Конфлікт 
перешкоджає окостенінню соціальних систем, викликаючи прагнення до 
оновлення і творчості» [2]. Міжнародний конфлікт може розглядатися як 
відносно самостійне явище в системі міжнародних відносин.

У сучасному світі практично не існує етнічно гомогенних держав. 
До таких можна умовно віднести тільки 12 країн, (9 % усіх держав світу). 
У 25 країнах (18,9 %) основна етнічна спільність становить 90 % населення, ще 
в 25 державах цей показник коливається від 75 до 89 %. У 31 державі (23,5 %) 
національна більшість складає від 50 до 70 %, і в 39 країнах (29,5 %) навряд чи 
половина населення є етнічно однорідною групою. Таким чином, людям різних 
національностей так чи інакше доводиться співіснувати на одній території, і 
життя складається далеко не завжди мирне з [1].



За соціологічними підходами були здійснені численні описові 
дослідження окремих конфліктів, що дало змогу перейти до проведення 
порівняльних досліджень із використанням методів статистичного аналізу [5]. 
Соціологами було запропоновано значну кількість моделей аналізу та теорій 
виникнення групових конфліктів, що використовуються для вивчення етнічних 
конфліктів. Найбільшого поширення набули теорія мобілізації ресурсів, теорія 
відносної депривації, теорія раціонального вибору та ірраціонального 
колективного насилля [3].

Аналіз етнічних конфліктів у теорії міжнародних відносинрозглядається 
як чинник потенційної дестабілізації системи міжнародних відносин, 
національної безпеки і усталеного балансу сил [6].

Науковці відокремлюють етнічний конфлікт від міжнаціонального чи 
міжнародного конфліктів, тому що політична система окремої країни, як 
правило співпадає з кордонами державиі етнічним буде лише внутрішньо 
державний конфлікт, який визначає відносини «більшості» та «меншості» 
держави або будь яких етнічних меншин. Виходячи з вищесказаного, етнічний 
конфлікт – це боротьба поміж двома або більше етнічними спільнотами у якій 
поряд із взаємно важливими політичними, економічними, соціальними, 
культурними чи територіальними питаннями йдеться про загрозу етнічній 
ідентичності або фізичному існуванню сторін.

Підсумовуючи можна зазначити, що вже тривалий час дослідники 
розглядають питання щодо проблем соціального конфлікту в суспільстві.
Конфлікти  поділяються [5]:

 проблематика конфлікту займає домінуюче місце при поясненні 
соціальних процесів і змін;

 переважну увагу приділяють проблемі стабільності та стійкості.
В основі будь-якого конфлікту лежать об’єктивні, суб’єктивні протиріччя, 

ситуація, що включає суперечливі позиції сторін з якої-небудь проблеми, 
протилежні цілі, методи чи засоби їх досягнення в даних обставинах, 
розбіжність інтересів опонентів. 

Усе ж таки міжнаціональний конфлікт – це небажане явище в житті 
суспільства, яке є свого роду гальмом у вирішенні проблем суспільного життя 
людей різних національностей. Погасити вибухнула конфлікт вкрай важко, він 
може тривати місяці, роки; вщухати, потім розгоратися з новою силою. 
Негативні наслідки міжнаціональних конфліктів не вичерпуються прямими 
втратами.
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА СОЦІОЛОГА»

У статті розглядається досвід викладання досить складної, але дуже 
важливої дисципліни «Професійна етика соціолога». Описано, які саме теми 
розглянуто в рамках курсу, якою була логіка та структура цього курсу, як 
сприймалася студентами ті чи інші теми. Із кожної теми наводиться 
невеликий підсумок, заснований на спостереженнях викладача та прямій мові 
студентів-слухачів. У статті описано, які саме теми мають бути додатково 
включені в курс (питання стосунків соціологів з представниками засобів 
масової інформації), які теми мають бути висвітлені детальніше (кодекс 
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професійної етики соціолога). З’ясовано, що найбільшу зацікавленість викликає 
обговорення реальних кейсів, які мали місце в сучасній українській соціології, 
пов’язаних з проблемами етичного ґатунку. Неабияку зацікавленість викликає 
також обговорення складних етичних дилем сучасного суспільства. 
Обґрунтовується важливість цього курсу у професійному становленні 
соціолога та наводяться ідеї щодо його подальшого вдосконалення. 

Ключові слова: викладання соціології, етика соціолога, професійна 
етика, етичні дилеми, наукова етика, соціологічні дослідження. 

Постановка проблеми. Запропонуваний курс «Професійна етика 
соціолога» став свого роду викликом. Підруч.ів і статей на цю тему не дуже 
багато, відповідні розділи у навчальних посібниках містять лічені сторінки. 
З одного боку, є прийнятий САУ у 2004 р. кодекс професійної етики, з іншого –
є дивні вимоги Міністерства щодо кількості годин на цей предмет (15 лекцій!). 
З одного боку, потрібно розкрити етичні складнощі, які можуть виникнути при 
проведенні емпіричних досліджень, з іншого – слухачами курсу є 
першокурсники, яким ще не викладали методи та методологію емпіричних 
досліджень. Починати з історії етичних вчень – нібито занадто широко, 
обмежитися Кодексом – занадто вузько. Довелося шукати компроміс між 
рамками, поставленими Міносвіти, та тим, щоб не збитися з курсу аж надто 
далеко. Довелося також застосувати відомий принцип перетворення лимону в 
лимонад та спробувати перетворити складнощі в переваги. Першим плюсом, 
який я намагалася використати, було те, що це перший курс. Так, вони поки що 
мало чого вивчили з власне соціології, але це ще дуже молоді люди, в яких саме 
час сформувати науковий світогляд, а також істотно розхитати притаманні 
їхньому світогляду стереотипи. Вони ще на знають про вибірку, анкетування та 
інтерв’ю – нічого, викладачам на другому курсі буде легше. Другим плюсом, 
що постав з мінусів, була тривалість курсу. За 15 лекцій можна встигнути 
багато чого, в т. ч. приділити увагу таким темам, які навряд чи будуть 
висвітлені в інших дисциплінах.

Таким чином, моя логіка була такою – від загального до конкретного, від 
сучасного підходу до етичної проблематики – до конкретних прикладів 
порушення професійної етики в конкретних дослідженнях.

Виклад основного матеріалу. Отже, далі я опишу теми, розглянуті мною 
впродовж курсу, ставлення до них студентів (далі пряма мова студентів – їхня 
анонімна оцінка курсу, яка була здійснена на останній парі – буде наведена 
курсивом) та моя оцінка того, наскільки ці теми працюють на курс в цілому. 

Перший блок тем присвячений загальним уявленням про мораль та етику. 
Професійна етика не може бути відділена від загального розуміння етики, крім 
того, цей блок є необхідним, адже в студентів на першому курсі немає належної 
філософської підготовки. Для цього блоку я користувалася відомим підруч.ом 
В. А. Малахова «Етика. Курс лекцій» [8]. Для розгляду були взяті такі теми: 
«Етика як наука» та «Мораль і спільноти». Основні питання цього блоку такі: 
1. Етика як філософська наука. 2. Етос і мораль. 3. Мораль як соціальний 
феномен. 4. Процес виокремлення моралі. 5. Мораль і право, мораль і звичай.



6. Політика і етика 7. Універсальність і спільнотність у системі етичних 
пріоритетів, загальнолюдське в моралі. 8. Чи існує прогрес у царині 
моральності? На семінарських заняттях також обговорювалася необхідність 
вивчення історії людської моралі, галузі застосування етики, випадки 
протиставлення звичаїв та моралі. Важливим пунктом є також розгляд 
категоричного імперативу І. Канта. З огляду на розширення сфери застосування 
моралі в житті людини і суспільства, необхідним є акцентування уваги на 
питанні можливості морального прогресу та його неминучості (або навпаки). 
Підруч. В.Малахова є найкращим вибором для цього блоку питань, адже автор 
дійсно розглядає життєво важливі моменти, а не просто перераховує застиглі 
визначення. Слід сказати, що студентам першого курсу деякі з означених 
питань давалися важко, але ілюстрація яскравими прикладами дозволяє 
інформації засвоюватись краще. При оцінці курсу виявилося, що теми даного 
блоку були складними для деяких студентів: «кілька перших лекцій, де були 
представлені якісь загальні поняття, я запам’ятала не дуже добре», але для 
ін. вони виявилися корисними: «мені сподобалася лекція, присвячена 
взаємозв’язку етики та моралі; цікаво було зрозуміти, яким же чином мораль 
проявляється у соціумі, чи існує прогрес у царині моральності та як воно 
пов’язано із соціальною диференціацією». 

У цьому ж блоці логічно виглядала й наступна тема: «Зміна уявлень про 
мораль», де фактично коротко викладається історія етичних учень (етичні 
вчення Давнього Сходу, антична етика, середньовічна етика, етика Нового часу, 
сучасні етичні теорії тощо). Тут уже можна було користуватися будь-якими 
джерелами з історії етичних вчень, але, мушу визнати, що студенти не дуже 
сильно раділи цій темі («єдине, що особисто мене не дуже зацікавило, так це 
антична етика, вчення Давнього Сходу»). Отже, при даній кількості годин цей 
блок має право на існування, при зменшенні кількості годин його можна буде 
принести у жертву, хоча, на мою думку, розпочинати все-таки слід із загальних 
понять, а це не завжди виглядає як розвага. 

Наступний блок тем – «Моральні дилеми сучасного суспільства» та 
«Прикладна етика. Основні етичні дилеми професій». Для висвітленні першої 
теми стався у нагоді підруч. «Етика. Естетика» [6]. Серед розглянутих питань –
нові глобальні проблеми та загрози, що виходять за межі морального досвіду 
людства, актуалізація етичного аспекту в різних сферах знання, питання 
культурного лагу (давно відоме, але назване саме мало знаним у нас 
американським соціологом У. Огборном), етичні дилеми в науці, масові 
комунікації та їх вплив на моральну природу особистості. Зазначу, що вказаний
підруч. містить певні штампи типу протиставлення сучасності та традиційної 
моралі, що, на мій погляд, є недоцільним, адже це ще більше сприяє 
укріпленню стереотипних мисленевих конструкцій про нібито золотий вік 
«традиційної моралі». В той же час, такі теми цікаво та плідно можна 
розглядати на семінарах, де якраз під час колективному обговорення 
з’являється шанс зачепити ці міцні стереотипи та трохи їх розгойдати. 
Моральні дилеми сучасного суспільства та їхнє вільне обговорення зацікавило 
студентів, про що свідчила активність на семінарах та оцінка курсу – «мені 



сподобалось, що ми розглядали дійсно важливі питання сучасності, які, хоч і не 
мають єдино правильного рішення, але ж вимагають того, щоб про них знали».

Друга тема ґрунтувалася на підруч.у Т. Г. Аболіної «Прикладна етика»
[1], де описані основні етичні дилеми сучасних професій, якщо й не близьких 
соціологу, то, принаймні, таких, про які він мусить бути в курсі, адже вони є 
невід’ємною складовою суспільних відносин. В рамках цієї теми розглядалися 
питання біоетики, екологічної етики, економічної етики, політичної етики, 
юридичної етики. Звичайно, найбільш популярною з цих підтем виявилася 
біоетика, де ми трохи зачепили такі «холіварні» питання як аборт, евтаназія, 
трансплантологія та ін.. Про важливість цих питань свідчить і фінальна оцінка 
слухачів. Хоча, були й такі студенти, для яких вільне обговорення даних тем 
було дивним та в чомусь приголомшливим, мабуть, це викликано тим, що в 
їхньому доуніверситетському середовищі дані теми є табуйованими. Тим не 
менш, моя роль була не в тому, щоб приголомшити, а в тому, щоб показати, які 
етичні дилеми існують сьогодні в нашому житті, і які моральні проблеми 
доводиться розв’язувати людям  ін. професій, пов’язаних із суспільством. 

Далі ми рухалися до наукової етики, розглядаючи тему «Етика науки», 
зокрема концепцію Р. Мертона про етос класичної науки (CUDOS), доповнення 
та критику мертонівської концепції, етику наукової діяльності в сучасних 
умовах, ефект Матвея в науці і т. д. При вивченні концепції Р. Мертона мені 
важливо було звернути увагу на «коммуналізм» (результат дослідження є 
суспільною власністю і повинен бути доступний для всіх) та його відмінність 
від маркетингових досліджень. Перехід до «великої науки» сильно змінив 
характер наукової діяльності, сьогодні час винахідників-одинаків майже минув, 
але це ще більше посилює необхідність для вченого здійснювати свій 
професійний вибір усвідомлено й обдумано. Тому для майбутніх учених ця 
тема (а також усвідомлення того, що кожна ситуація має свій етичний вимір) є 
досить важливою. Етичні проблеми, пов’язані з публікацією, співавторством, 
нормами ведення наукової дискусії, неприпустимістю плагіату також мають 
велике значення у формуванні майбутнього фахівця. Толерантність до плагіату 
у вітчизняних вишах є серйозною проблемою, і чим зайвий раз наголосити на 
неприпустимості цього не завадить. Тема наукової етики, після бурхливих 
дискусій з попередньої теми, обговорювалася більш спокійно, але в фінальному 
підсумку була оцінена як важлива та цікава. 

Продовженням та розкриттям теми наукової етики стала тема «Етичність 
експериментів», де було розглянуто відомі наукові експерименти зі сфери 
соціальної психології, які мають неоднозначну етичну репутацію. Студентам 
були запропоновані до розгляду класичні експерименти та їх етичні аспекти, 
експеримент С. Еша про груповий тиск, експеримент С. Мілграма про 
підкорення авторитету, стендфордський тюремний експеримент Ф. Зімбардо, а 
також критика цих експериментів Е. Фроммом. Не дивлячись на певні 
побоювання, що я відбираю ласий шматок лекційного матеріалу у викладачів, 
скажімо, соціальної психології, я все ж таки вирішила ці теми залишити, і не 
даремно. Нехай студенти почують про ці експерименти двічі, ніж не почують 
зовсім. На даних лекціях я мала чи не найвищий рівень уваги, адже ці історії, 



дійсно, є дуже гостросюжетними та тримають слухачів у напрузі. Думки щодо 
етичності даних експериментів у студентів буди різні, дискусія вийшла
цікавою, і немає сумніву, що ці знання також є невід’ємною частиною 
формування соціолога-професіонала. Тема етичних обмежень в експериментах 
була позитивно оцінена у більшості зібраних мною відповідей. 

Переходячи від науки взагалі до конкретно соціології, ми дійшли таким 
чином до піку нашого курсу – Кодексу професійної етики соціолога [11], 
прийнятого Соціологічною Асоціацією України 20.05.2004 р. Кодекс є 
вичерпним путівником у соціологічних подорожах, моєю задачею було тільки 
акцентувати певні важливі моменти, виділивши їх з-поміж більш очевидних та 
менш важливих. Так, я наголошувала на тому, що «головною метою є 
благополуччя і захист індивідів і груп, з якими працюють соціологи», а також 
на тому, що «соціологи мають прагнути діяти колегіально, але не повинні 
дозволяти цьому прагненню до колегіальності ставати важливішими за їхню 
особисту відповідальність за етичну поведінку». У розділі про науково-
дослідницьку діяльність ми звертали особливу увагу на норми «соціолог 
уживає заходів для захисту прав і добробуту учасників дослідження та ін. осіб, 
що підпадають під вплив цього дослідження» та «соціолог не припускає 
використання методів, техніки, процедур, які вражають гідність особистості 
респондентів (обстежуваних) та порушують їхні інтереси». У розділі про 
публічні виступи найбільш важливим нам здався пункт про те, що «соціолог 
усвідомлює потенційну можливість неадекватної інтерпретації його 
висловлювань журналістами, що пояснюється розбіжностями існуючих 
фахових вимог до професій соціолога і журналіста, і вживає заходів, щоб ця 
інтерпретація була адекватною». Взагалі, тема співпраці соціолога та 
журналіста, питання неадекватної інтерпретації даних, мабуть, має шанс стати 
окремою важливою темою цього курсу. Кодекс професійної етики – центр 
нашого курсу – викликав увагу зацікавленість слухачів. У більшості оцінок 
згадується тема Кодексу як дуже потрібна, деякі студенти писали, що краще 
приділити цій темі ще більше уваги («приділити ще хоча б одну пару вивченню 
кодексу соціолога»).

У той час, як САУ проголосила Кодекс професійної етики соціолога, 
президент Міжнародної соціологічної асоціації М. Буравий проголосив 
маніфест публічної соціології [3], що стало наступною темою нашого курсу. 
Ідея публічної соціології не є зовсім новою, критика «академічної соціології»,
уособлюваної працями Т. Парсонса існувала ще пів-сторіччя тому. Але нині для 
формування професійної ідентичності молодого соціолога тези М. Буравого про 
проект публічної соціології, її єдність із громадянським суспільством здаються 
мені досить важливими, не зважаючи на існування численних критичних 
зауважень до концепції М. Буравого. В тій же темі були розглянуті маніфести 
таких видатних сучасних соціологів як Е. Гідденс та А. Етціоні, які, в цілому, 
виступають на підтримку проекту публічної соціології [10]. Тема громадської 
позиції соціолога також була оцінена позитивно («цікаво було обговорювати 
громадянську позицію соціолога, на кого соціологія впливає та по яких каналах 
здійснюється цей вплив»). 



Важливою була й тема «Соціологія і влада», де на матеріалі
І. М. Попової [13] обговорювалися питання того, на кого соціологія справляє 
вплив та в який спосіб. Мені було важливо дати уявлення студентам про 
взаємодію соціолога з владними структурами, показати, що є країни, де ця 
взаємодія є успішною (наприклад, Швеція), поговорити про роль соціологічної 
освіти, взаємодію соціологів-професіоналів із особами, що приймають рішення. 

Спускаючись з висоти загальносоціологічних проектів та міркувань про 
роль соціології у становленні громадянського суспільства, про участь 
дослідника у житті суспільства та можливості його (дослідника) 
заангажованості до прикладної науки, ми перейшли до теми «Етика 
соціологічного дослідження», залучивши статтю Н. Веселкової [4], а також 
відомий підручник Е. Гідденса [5]. Основне джерело етичних проблем у 
прикладному дослідженні, на думку Н. Веселкової, це «дилема між 
необхідністю вільного проведення дослідження, публікації результатів і 
необхідністю дотримання прав та інтересів учасників дослідження» [4, с. 110]. 
Було приділено увагу поняттям етичного абсолютизму та етичного релятівізму, 
наведені конкретні приклади соціологічних досліджень із застосуванням цих 
підходів. Також ми обговорювали принцип інформованої згоди, питання 
захисту респондентів, проблему сензитивних питань та способи її вирішення. 
Заслуговує на окрему увагу позиція Е. Гідденса з його підруч.а, де він каже про 
те, що найпершим обов’язком соціолога є сприяння вільному і відкритому 
обговоренню соціальних проблем, і може скластися ситуація, коли «не цілком
чесні трюки можуть парадоксальним чином стати засобом для досягнення цієї 
мети, оскільки з їх допомогою витягуються на світло факти, які інакше могли б 
залишитися прихованими від широкої публіки» [5, c. 636].

Дуже корисним виявилися Матеріали Міжнародних соціологічних читань 
пам’яті Н. В. Паніної [14], другу частину якого складають есе на тему 
«Соціолог у розколотій країні: технологія і етика». Багато молодих 
професіоналів у своїх есе торкалися питань соціологічної етики, наводячи як 
теоретичні міркування, так і гранично конкретні приклади, які є надзвичайно 
корисними для студентів. Так, наприклад, А. Домаранська у своєму есе 
[14, c. 123–129] препарує опитування, проведене компанією GFKUkraine серед 
мешканців Криму у січні 2015 р. та демонструє його невідповідність етичним 
нормам, Ю. Дукач на цьому ж прикладі порушує питання про те, як 
співпрацювати зі ЗМІ та залишитися професіоналом [14, c. 130–135]. Для 
першокурсників, майбутніх соціологів, такі приклади живих досліджень є 
надзвичайно важливими, адже викладання соціології у нас часто має ухил в 
теоретичний бік, тоді як із прикладними дослідженнями студенти знайомляться 
лише на практиці, де в умовах реального соціологічного центру не завжди є 
можливість спокійно їх обміркувати. Тому, на мою думку, препарування 
реальних досліджень на лекціях є досить корисним для студентів (у даному 
випадку – з точки зору відповідності професійній етиці), хоча й не дуже легким 
для викладача, адже доступ до реальних досліджень часто є обмеженим.
Як свідчать відповіді студентів, подібний розбір кейсів їм сподобався, хотілося 
б ще подібних прикладів («можна було б більше зосередити увагу на 



прикладних дослідженнях, у яких присутні моральні дилеми», «найбільше 
користі мені принесла лекція, на якій ми на конкретних прикладах розбирали, як 
можна і як не потрібно проводити дослідження»). 

Окремо хотілося б відзначити важливість для даного курсу відомої книги 
П. Бергера «Запрошення до соціології» [2], чия гуманістична спрямованість є 
вкрай важливою для формування системи етичних пріоритетів у студента-
соціолога. Книга написана не так, як зазвичай пишуть у нас підруч.и для вищої 
школи, вона жива й звертається безпосередньо до читача, до його думок, 
уявлень, способів мислення, надаючи можливість побачити світ, що нас оточує, 
саме з соціологічної точки зору та закохатися у цю науку. Глава 
«Соціологічний макіавелізм та етика» безпосередньо стосується теми нашого 
курсу, адже висвітлює такі важливі теми як застосування результатів 
соціологічних досліджень, формування упереджень щодо  ін. у суспільстві та 
роль соціології у подоланні таких упереджень, роль соціології у гуманізації 
суспільства. Моїм педагогічним лайфхаком стало те, що серед вимог до курсу 
був конспект цієї книги, адже це точно гарантує її прочитання. Оцінка однієї 
студентки: «…найголовнішим моментом для мене було прочитання книгу
П. Бергера. В ній розглядаються не лише етичні проблеми, а й розкривається 
суть цієї професії, що є необхідною ланкою у вивченні соціології взагалі». 

Висновки. Підводячи підсумки, зазначу, що курс вийшов дуже 
діалогічним, завдяки великій кількості відведених на семінари годин з одного 
боку, та завдяки гостроті обговорюваних тем – з іншого. Ця можливість 
висловити свою думку була надзвичайно важливою для студентів, про що 
йшлося в написаних ними оцінках курсу («взагалі, щодо кожної теми можна 
було подискутувати, що теж є важливо») .

Отже, для мене стало зрозумілим те, що потрібно приділити ще більше 
уваги розгляду Кодексу професійної етики, навести ще більше прикладів 
досліджень, які можна препарувати з точки зору відповідності етичним нормам, 
та подумати над висвітленням питань взаємодії соціологів та представників  ін.
публічних професій (ЗМІ), а також над питаннями перебування соціологічних 
даних у публічному просторі. Таким чином, в цілому спроба викладання цього 
курсу бачиться мені скоріше вдалою, ніж ні, що, звичайно, не означає, що 
потрібно зупинитися у нашому бажанні досягти найкращого.
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EXPERIENCE IN LECTURING THE COURSE 
«PROFESSIONAL ETHICS OF THE SOCIOLOGIST»

This article deals with teaching experience of the complecated, but very 
important, subject «Sociologist’s Professional ethics».  The article describes which 
topics were proposed in the course, what was the logic and the structure 
of the course, how the students perceived every topic. The article gives the small 
summary, based on teacher’s observations and students’ direct speech for every 
topic. Thе article describes what topics should be additionally included into 
the course (the relationship between the sociologists and the media), what topics 
should be covered more (code of professional sociology ethics ). It was found that 
the greatest interest is connected with the discussion of real cases that have occurred 
in modern Ukrainian sociology related to ethical problems. The discussing about 
complex ethical dilemmas of modern society is also very interesting for the students. 
The article substantiates the importance of this course in the sociologist’s 
professional development and provides some ideas for further improvement 
of the course.

Key words: Teaching sociology, sociologist ethics, professional ethics, ethical 
dilemmas, scientific ethics, sociological research.
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ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ НА ПРИКЛАДІ 
ПОШКОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ ПАМ’ЯТНИКІВ ПОЧАТКУ 2017 р.

Політико-комунікативний вимір відносин України та Польщі на 
сучасному етапі може розглядатися як чільний інструмент їх аналізу та 
прогнозування актуалізації конфліктогенного потенціалу під впливом зовнішніх 
та внутрішніх чинників провокативного спрямування. Метою пропонованої 
роботи є характеристика на засадах міждисциплінарного підходу політико-
комунікативного виміру дискурсу політичної провокації відносин України та 
Польщі на прикладі пошкодження польських пам’ятників на поч. 2017 р. в Гуті 
Пеняцькій, Львові та Підкамені. У статті сформовано теоретико-
методологічні засади дослідження політичної комунікації шляхом 
систематизації наукового доробку вітчизняних дослідників останнього часу. 
Узагальнено найвідоміші, з точки представлення у мас-медіа, факти 
пошкодження польських пам’ятників на Львівщині в січні-березні 2017 р. 
Обґрунтовано мотиви політичної провокації українсько-польських відносин 
через пошкодження польських пам’ятників зовнішньою стороною – Російською 
Федерації, яка використовує весь арсенал інформаційно-психологічної зброї для 
розпалювання «війни пам’ятників».

Ключові слова: українсько-польські відносини, політична комунікація, 
політична провокація, пам’ятники.

Постановка проблеми. Пропонована тема статті може вважатися 
актуальною як у теоретичному, так й прикладному вимірах, дозволяючи на 
міждисциплінарній методологічній базі розглянути потенційно конфліктогенні 
аспекти новітнього етапу українсько-польських відносин крізь призму
зовнішньої провокації з використанням маніпулятивно-пропагандистських 
інструментів представлення політичних подій в інформаційно-комунікаційному 
просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічну базу 
дослідження політичної комунікації в Україні на сучасному етапі складають 
роботи О. Анісімович-Шевчук [1], О. Буданової [3], С. Денисюк [8] та ін. 
Комунікативно-прикладному аспекті варто окремо згадати доробок М. Павлюх 
[11]. Основну емпіричної бази пропонованого дослідження становлять
публікації відомих українських інтернет-ресурсів, які вийшли за межі 
регіонального контенту як «Галінформ», «Експрес», «ЗІК», «Захід.нет» та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Вітчизняною політичною наукою достатньо повно розкриті політико-культурні
підвалини та інституційно-процедурні засади активного розвитку політичної 



комунікації в України останнього десятиліття. Одночасно не можемо не вказати 
на відсутність прикладних політико-комунікативних досліджень актуального 
стану українсько-польських відносин.

Формулювання мети та завдань статті. Метою даної роботи є аналіз 
політико-комунікативного виміру дискурсу політичної провокації відносин 
України та Польщі початку 2017 р.. Відповідно до поставленої мети необхідно 
вирішити наступні дослідницькі завдання: сформувати теоретико-методологічні 
засади дослідження політичної комунікації; узагальнити факти пошкодження 
польських пам’ятників на Львівщині останніх місяців; обґрунтувати мотиви 
політичної провокації українсько-польських відносин через пошкодження 
польських пам’ятників на початку 2017 р.; вказати на зовнішню сторону 
політичної провокації відносин України та Польщі на сучасному етапі 
інструментами «війни пам’ятників». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структуроутворювальниv
елементом політичного життя суспільства, що пов’язує воєдино різні частини 
суспільства і дозволяє їм функціонувати, є політична комунікація, яка в процесі 
передачі емоційного та інтелектуального змісту в одних випадках орієнтується 
на формування суспільної думки (чи її зміну) внаслідок аргументації на користь 
(чи проти) колективних форм діяльності [1, с. 7].

Політичну комунікацію визначено як засіб інформаційної взаємодії 
політичних акторів та суспільства через двосторонній обмін політичною 
інформацією, оснований на соціокультурних засадах, що дозволяє досягти 
політичної узгодженості та взаєморозуміння у процесі політичної діяльності й 
сформувати на цій основі збалансовану соціально-політичну систему [1, с. 7].

До структури політичної комунікації С. Денисюк включає 
(інформаційний, матеріальний, людський, символьний тощо, які доповнюються 
психологічними компонентами (емоції, стереотипи, страхи), політичною 
поведінкою та політичною діяльністю (відображають ефективність політичної 
комунікації) і політичними технологіями) компоненти: та виділяє такі основні її 
форми: раціональну і спонтанну; формальну і неформальну;горизонтальну і 
вертикальну; безпосередню, опосередковану і квазівзаємодію; комунікацію в 
ході виборів, референдумів, демонстрацій тощо [8, с. 11].

Нині формується нова структура політичної комунікації: політичні 
інтернет-комуніканти, канали і технічні засоби інформування та здійснення 
зворотного зв’язку [7, с. 1].

Передумовами виникнення політичної інтернет-комунікації стали 
трансформації моделей комунікації під впливом процесів інформатизації та 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Політичну інтернет-
комунікацію запропоновано розглядати як систему цілеспрямованих та 
послідовних дій щодо вироблення політичної інформації, яка відображається
в певній текстовій, графічній або звуковій формах, щодо її поширення у мережі 
Інтернет з використанням сукупності технічних засобів, які забезпечують її 
циркуляцію (передавання, обмін, споживання тощо) з метою відтворення 
політичної взаємодії відповідно до інтересів політичних акторів, суспільства та 
індивідів [3, с. 9].



Політики формують політичну ситуацію через політичні рішення, події, 
повідомлення, звернення у медіа. Медіа через опінієтворчу функцію формують 
політичну активність, політичну свідомість, політичну соціалізацію громадян. 
Медіа створюють загальне уявлення про політичну ситуацію, владу та 
політиків. Політики звертаються до медіа, щоб поширити звернення чи іншу 
політичну інформацію для ознайомлення широкої аудиторії [11, с. 13].

Цілком очевидним, що таке може носити й очевидний провокативний 
вектор маніпулятивного впливу на відповідну аудиторію. Під політичною 
провокацією розуміється діяльність, що усвідомлено здійснюється одним 
суб’єктом з метою спонукання іншого до таких політичних дій, які матимуть 
негативні наслідки для провокованого та/або позитивні, для провокатора 
[12, с. 234].

Соціально-політична в сучасних польських медіа комунікація об’єднує 
декілька базових понять, важливих у її формуванні: проблемно-тематичний 
контент сучасних польських видань (українсько-польська комунікація, 
українсько-польські відносини, епістолярна журналістика та історична думка 
про Волинь 1943 р., українська національна ідея, стереотипи України у 
польській пресі), політична культура польських ЗМІ (політична
реклама/телереклама), а також превентивність польської преси (філософія 
політичної культури), аксіологічний напрям польської журналістики у 
висвітленні проблем державотворення, євроінтеграційні процеси Польщі та 
України [11, с. 1].

Зросла соціальна активність та соціальна самоорганізація значної частини 
українського суспільства (як офлайн, так і онлайн), відбувається зміна моделі 
політико-комунікативної взаємодії акторів та об’єктів політичного процесу, 
з’являються принципово нові форми політичної активності тощо [3, с. 1].

Одночасно, в політико-комунікативному просторі присутні елементи 
політичних провокацій. Спрямованість провокації є двоякою. Відкрита і 
водночас опосередкована її мета – порушення прав та інтересів іншого 
суб’єкта. Латентна і кінцева мета провокації – стимулювати спровокованих на 
неадекватну відповідь та, як наслідок, – компрометувати себе, знизити 
підтримку політичних ідей та цінностей, які відстоюють спровоковані
[12, с. 234].

Сумний початок провокації українсько-польських відносин було дано 
8 січня 2017 р., коли невідомі сплюндрували пам’ятник убитим за часів Другої 
світової війни цивільним мешканцям польського поселення Гута Пеняцька на 
Бродівщині Львівської області. Бічні стели були розмальовані стилізованим 
нацистським символом «SS», а викарбувані імена загиблих поляків 
зафарбували синьо-жовтими та червоно-чорними барвами. Центральний 
монумент-хрест розбили на кавалки [9]. 

Вперше інформація про знищення пам’ятника у Гуті Пеняцькій з’явилася 
ще вранці 9 січня у антиукраїнських групах ВКонтакте. Тобто майже за добу до 
того, як почалося розслідування цієї справи і про цей випадок дізналися 
більшість українських ЗМІ. Втім, о 13:45 інформація про цей випадок 
з’являється на фейсбук-сторінці колишнього телеведучого «Інтера» і ведучого 



«Антимайдану» Юрія Кота. Він також не додав фото з місця події, написавши 
лише, що на пам’ятнику написали «Слава Україні». Допис створений задовго 
до публікації перших новин на цю тему і набрав вже більшого резонансу. 
Зокрема, пост Юрія Кота поширили сторінка Жовківської районної організації 
«Партії регіонів» і послідовники Віктора Медведчука. Окрім них цей допис 
скопіювали й кілька користувачів ВКонтакте. Уже з посиланням на російський 
Regnum інформація про знищений пам’ятник пішла на інші сайти. Одним з 
перших українських агентств цю новину о 20:51 дав «Корреспондент», що 
входить медіа холдингу UMH, який досі належить скандальному бізнесмену-
втікачу Сергієві Курченку [14].

У цьому зв’язку, Радник глави МЗС Польщі, професор Пшемислав 
Журавський вел Граєвський вважає, що за пошкодженням польського 
пам’ятника у Гуті Пеняцькій стоїть Москва. Експерт звернув увагу, що відео, 
розміщене в YouТube, підписано українською мовою з русизмами. Він нагадав, 
що упродовж 2015–2016 рр. при знищенні українських пам’ятників у Польщі 
вандали так само залишали там польські написи з помилками. «Інцидент стався 
8 січня – у другий день Різдва в Україні. Це ще більше підкреслює нереальність 
того, що українець, галичанин, у день великого свята піде нищити пам’ятник. 
У психологічному сенсі це виглядає гротескно», – підкреслив радник глави 
польського зовнішньополітичного відомства. За його словами, знищення 
пам’ятника у Гуті Пеняцькій є свідченням того, що «триває інтенсивна спроба 
посварити народи нашого регіону, яким загрожує Росія». Журавський вел 
Граєвський наголосив, що на цей інцидент обидві сторони повинні відреагувати 
солідарно, наголошуючи, що поляки й українці не дозволять себе посварити [13]. 

Навіть відома польська дослідниця Ева Семашко, яка дотримується 
переконання, що українські повстанці вчинили геноцид поляків у часи Другої 
світової війни, заявила, що до руйнування меморіалу в Гуті Пеняцькій причетні 
російські провокатори [4].

Екс-лідер «Правого сектору», а нині командувач «Української 
добровольчої армії» Дмитро Ярош назвав руйнування пам’ятника «гидкою 
провокацію російських спецслужб»та закликав усіх жити сьогоденням і 
майбутнім «спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські 
цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, 
походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої 
підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти 
більшовиків тощо)» [4].

Пам’ятний знак в Гуті Пеняцькій був повністю відновлений вже через 
місяць після інциденту. Жалобні урочистості відбулися на місці трагедії 
напередодні 73 роковин – 26 лютого 2017 р. [17].

Не інакше як провокативна може бути оцінена поведінка керівника
служби ВО «Свобода» з питань національної пам’яті Михайла Галущака, який 
26 лютого, під час відкриття відновленого меморіалу в Гуті Пеняцькій, 
розгорнув банер з фотографіями зруйнованих українських пам’ятників у 
Польщі та червоно-чорний прапор [10]. У розмові з кореспондентом Захід.нет 
він розповів, що під час відкриття відновленого меморіалу у Гуті Пеняцькій він 



один стояв з банером, до нього ніхто не приєднався. Він також додав, що 
приїхати на відкриття вирішив сам і не радився з колегами ВО «Свобода» [5], 
проте, автор не може погодитися з такими поясненнями, передовсім з огляду на 
специфічну форму партійної дисципліни у «Свободі» та ставлення її ін.
керівників до українсько-польських відносин періоду Другої світової війни. 

10 березня цього р. у Львові на Вулецьких пагорбах вандали 
«помалювали» пам’ятник польським професорам, яких нацисти розстріляли тут 
у 1941 р. Вандали закидали червоною фарбою і написали «смерть ляхам» на 
задній частині експозиції. Адміністрація відреагувала швидко і добре, відразу 
видалила всі написи з монумента [16].

12 березня 2017 р. стало відомо про чергову провокацію із польськими 
пам’ятниками. У селі Підкамінь на Львівщині невідомі розмалювали червоною 
фарбою пам’ятники жертвам польсько-українського конфлікту. 
На центральному хресті з’явився напис «Смерть ляхам!» і свастика [6].

Упродовж 2014–2016 рр. у Польщі невідомі вандали зруйнували і 
осквернили 14 могил і пам’ятних знаків українцям. Донині жоден не 
відновлений. Польська сторона зволікає з цим питанням [6]. У жодному з 
випадків вандалів не було затримано. Проте інформація про випадки руйнувань 
дуже часто першою з’являлася в російських ЗМІ, що дає підстави 
стверджувати, що ці акти вандалізму координуються з Росії [15].

У Польщі, як і в Україні, політична еліта й експертне середовище добре 
усвідомлюють, хто стоїть за польсько-українською «війною» з пам’ятниками, 
але суспільство бачить фото, формує відповідні асоціації і вимагає від політиків 
негайну реакцію й адекватні відповіді. Однак, саме на поспіх й емоції 
розраховують виконавці злочинів, а ще більше – їхні замовники – очевидно, що 
з Москви [2]. 

Як відповідь на вказані акти вандалізму, 15 березня 2017 р. у Варшаві 
глави МЗС України і Польщі Павло Клімкін і Вітольд Ващиковський 
домовилися спільно боротися з актами вандалізму або актам політичної 
провокації у місцях пам’яті [15].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на основі 
проведеного політико-комунікативного дослідження можна обґрунтовано 
вказати на зовнішню сторону політичної провокації відносин України та 
Польщі на сучасному етапі інструментами – Російську Федерацію. У цьому 
зв’язку безвідповідальними видаються дії окремих представників правих 
політичних середовищ обох країн, які, якщо й не прямо долучені до реалізації
російської стратегії й тактики гібридної війни проти України та Польщі, але й 
не можуть не усвідомлювати своєї ролі в актуалізації конфліктогенного 
потенціалу українсько-польських відносин, передовсім з огляду на історичний 
досвід взаємних кривд, образ та збройної боротьби. Одночасно, адекватно 
реагуючи на провокацію Російською Федерацію українсько-польської «війни 
пам’ятників», відповідальні наукові, експертні та політичні кола повинні 
шукати та пропагувати історію та сьогодення спільної боротьби українського та 
польського народу проти реалізації російських реваншистських планів 
новітніми методами інформаційно-психологічної війни в Інтернет-просторі. 



Перспективним напрямом наукових розвідок може стати аналіз висвітлення 
проблематики відносин України та Польщі в реаліях новітніх викликів й загроз 
провідними українськими мас-медіа.
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POLITICAL AND COMMUNICATIVE DIMENSION OF THE POLITICAL 
COMMUNICATION DISCOURSE ON UKRAINIAN-POLISH RELATIONS

ON THE SAMPLE OF THE EARLY 2017 POLISH MONUMENTS DAMAGE

Nowadays political and communicative dimension of the Ukrainian-Polish 
relations is to be studied as a leading tool of the conflict potential actualization 
analysis and prediction, influenced by external and internal provocation aim factors. 

The purpose of the proposed work is, using cross-disciplinary approach, 
to give characteristics of political and communicative dimension of the Ukrainian-
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Polish relations political provocations discourse with an early 2017-damaged Polish 
monuments in Huta Penyatska, Lviv and Pidkamin being the very sample.

The article sums theoretical and methodological foundations of the political 
communication researches systematizing scientific works of domestic researchers 
of nowadays. 

The article generalizes well-known facts of the January-March, 2017 
Lviv region polish monuments damage in terms of the media representation. 
It also provides us with the ground on the Ukrainian and Poland relation political 
provocations motives through damaging polish monuments by the outer side, 
particularly the Russian Federation. The latter is addressing to the whole arsenal 
of the information and psychological weapons to unleash the «war of monuments». 

Key words: Ukrainian-Polish relations, political communication, political 
provocation, monuments.
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КОМУНІКАЦІЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СОЦІУМІ

Показано й обґрунтовано, що соціальна комунікація, яка здійснюється 
між соціальними суб’єктами, реалізується за допомогою інформаційної 
взаємодії у процесі циркуляції оперативної інформації й фіксується у 
структурній інформації, що об’єктивувалася. Суб’єктивованою формою 
інформаційної взаємодії виступають діяльність і відносини. Проаналізовано 
різні моделі комунікації як абстрактне представлення комунікативного 
процесу, що виражає взаємозв’язок його основних елементів. Показано, що 
інформаційно-культурний континуум зумовлює наявність базових для всіх 
учасників комунікації тем спілкування, умови комунікації, що джерела сенсів 
комунікації, на яких базуються сформульовані у процесі комунікативної 
взаємодії точки зору, що дозволяє узгодити екзистенційні потреби й інтереси 
суспільних суб’єктів.

Ключові слова: комунікація, інформація, спілкування, суб’єкт-суб’єктні 
зв’язки, моделі комунікації.

Комунікація торкається нині практично всіх сфер буття сучасної людини. 
Зміни комунікацій змінюють світ, його цілісність. Виникає проблема 
комунікацій як феномена соціального життя, невіддільного від проблеми 
відносин людей, які формують людину як суб’єкта, що розвиває у своїй 
діяльності суспільство. Зростання значущості цього явища в суспільстві, 
необхідність дослідження його впливу як на особистість, так і на суспільство в 
цілому створює потребу теоретичного узагальнення комунікації в рамках 
соціальної філософії.Домінуюча сьогодні точка зору про посилення ролі 
комунікацій у суспільстві приводить до того, що в центр досліджень ставиться 



сфера знань про процеси, які відбуваються передусім в інформаційній сфері. 
Останнім часом інтерес до комунікації з боку представників 
найрізноманітніших наукових напрямів суттєво зріс.

Комунікацію можна вважати необхідною й загальною умовою 
життєдіяльності людини і однією з фундаментальних основ існування 
суспільства. Дане поняття застосовується, з одного боку, коли необхідно 
сказати про процес передачі інформації, який включає такі складові, як 
відправник повідомлення, канали, зміст, адресат, ефективність, зворотний 
зв’язок і деякі інші, а з іншого – для позначення акту спілкування між людьми 
за допомогою передачі символів, метою якого є взаєморозуміння.

Інваріантом більшості визначень комунікації виступає поняття інформації 
або інформаційного обміну. Нас цікавитиме соціальна інформація, оскільки 
вона є вищим, найбільш складним і багатоманітним типом інформації і завжди 
пов’язана з людським суспільством. Соціальна інформація – це інформація, 
циркулююча в соціальних системах, у соціальному управлінні. Вона є 
знаннями, повідомленнями, відомостями про соціальну форму руху матерії і 
про всі інші її форми у тій мірі, у якій вони використовуються суспільством, 
людиною, залучені в орбіту суспільного життя.

Людина, яка формує й використовує соціальну інформацію, є головним 
компонентом будь-якої соціальної системи, основним суб’єктом і об’єктом 
управління, є істотою суспільною, належить до конкретного суспільства. 
Беручи участь в акті комунікації, індивід створює повідомлення, кодує його 
(переводить у форму, можливу для передачі), декодує відповідь. Важливою 
умовою успішної комунікації є «перетин» простору соціального досвіду тих,
що взаємодіють. Таким чином, кодування й декодування припускає постійний 
процес інтерпретації суб’єктів комунікації, що відбувається в конкретному 
соціокультурному контексті.

Соціальна комунікація, як неодноразово зазначалося у попередніх 
авторських публікаціях, – це соціально обумовлений процес міжособового й 
масового спілкування, в рамках якого формуються індивідуальні та групові 
комунікативні установки, реалізація яких відбувається в конкретних соціальних 
умовах за допомогою вербальних і невербальних комунікативних засобів 
[1; 2; 3; 4].

Соціальна комунікація в ході свого здійснення вирішує наступні основні 
задачі:інтеграція окремих індивідів у соціальні групи й спільноти, а останніх –
в єдину і цілісну систему суспільства;внутрішня диференціація суспільства, 
його складових, спільнот, соціальних організацій та інститутів;відособлення 
суспільства і різних груп, спільнот один від одного в процесі їх спілкування і 
взаємодії, що приводить до глибшого усвідомлення ними своєї специфіки, до 
ефективнішого виконання властивих їм функцій;створення передумов і 
основних компонентів для підготовки, ухвалення і здійснення управлінських 
рішень.

Отже, соціальна комунікація, яка здійснюється між соціальними 
спільнотами й індивідами як представниками цих спільнот, реалізується за 
допомогою інформаційної взаємодії у процесі циркуляції оперативної 



інформації й фіксується у структурній інформації, що об’єктивувалася. 
Суб’єктивованою формою інформаційної взаємодії виступають діяльність і 
відносини.Інформаційно-культурний континуум зумовлює наявність базових 
для всіх учасників комунікації тем спілкування, умови комунікації, що джерела 
сенсів комунікації, на яких базуються сформульовані у процесі комунікативної 
взаємодії точки зору, що дозволяє узгодити екзистенційні потреби й інтереси 
суспільних суб’єктів.
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COMMUNICATION IN INFORMATIONAL SOCIUM

It is shown and substantiated that social communication which is made 
between social subjects is realized with the help of information exchange in the 
process of operational information circulation and is fixed in the structural 
information that was objected. Subjected form of information exchange is activities 
and relationships. It is analyzed various models of communication as an abstract 
representation of the communicative process that expresses the relationship of its key 
elements. It is shown that information and cultural continuum determines the 
availability of basic communication for all participants to communicate topics, terms 
of communication, communication sources meanings, which are based formulated in 
the communicative interaction perspective that allows to coordinate existential needs 
and interests of the public.

Key words: communication, information, intercourse, subject-subjected 
relationships, communication patterns.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА 
У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ МЕРЕЖІ

Головним атрибутом інформаційної війни між Україною та Росією є 
використання ЗМІ. Новинні ТБ медіа впливають на громадську думку 
найкраще, бо мають швидкий результат. Під час ведення інформаційної війни
виховуються певні думки у споживацької аудиторії. Нині, між Україною і 
Росією відбувається війна на медійному просторі, з використанням усіх 
технологій, концепцій, законів та зброї. 

Метою дослідження нашої роботи є висвітлення інформаційної війни у 
мережі на офіційних сайтах українських медіахолдингів, що впливає на 
формування сучасних соціальнокомунікаційних процесів.

Як результат під час нашого дослідження ми дійшли висновку, що 
інтернет-медіа та комунікаційні платформи відіграють провідну роль у 
інформаційних війнах, адже мереже це мультиуніверсальна площина, яка 
містить не лише комунікаційні процеси, а й регулює їх сучасні тенденції.

Ключові слова: інформаційна війна, медіахолдинги, медіа простір, 
інформаційне впровадження, громадськість. 

Постановка проблеми. Нині інформаційна війна на українському медіа 
просторі у розпалі. Необхідність дослідження механізмів її ведення та 
регулювання, методів застосування та впливу на цільову аудиторію є 
актуальним та необхідним.

На сучасному етапі розвитку «Соціальних комунікацій» вивченням
механізмів ведення ІВ займалися такі науковці: У. Афанасьєв, М. С. Вершинін, 
К. Х. Каландаров, А. Крутских, Г. Г. Почепцов, О. Порфімович, С. П. Расторгуєв, 
Д. Танскотт, С. Цзи.

«Інформаційна війна» (далі ІВ) та її взаємозв’язок з психологічним 
тиском на підсвідомість у громадському суспільстві – це надзвичайно 
актуальне питання в будь-якій країні світу. Український журналістикознавець 
Григорій Почепцов трактує її так: «інформаційна війна – це комунікативна 
технологія, що впливає на масову свідомість з короткочасними і 
довготривалими цілями. Цілями впливу є внесення змін до когнітивної 
структури, щоб отримати відповідні зміни у поведінковій структурі» 
[5, арк. 20].

Теоретичні основи психологічної складової ІВ заклав і детально описав у 
1948 р. американський психолог Гарольд Лассуел створивши, обґрунтувавши та
довівши «Теорію залежності». Згідно з нею, людина стає беззахисною під час 
інформаційного впливу [11]. У ході ІВ, ЗМІ маніпулюють розумом та 
підсвідомістю людини без всіляких перешкод, а вона не може протистояти 



такому втручанню [11]. Історія терміна «Інформаційна війна» почалася у 
1976 р. Він промайнув у звіті «Системи зброї та Інформаційна війна» компанії 
BOEING, в якому американський експерт Томас Рона засвідчив, що 
«інформаційна структура стає ключовим компонентом американської 
економіки. У той же час, вона стає вразливою складовою безпеки країни, як у 
воєнний, так і у мирний час» [11]. 

Метою дослідження є висвітлення інформаційної війни у мережі на 
офіційних сайтах українських медіахолдингів, що впливає на формування 
сучасних соціальнокомунікаційних процесів.

Завданням статті є опис інформаційної війни у контексті соціальних 
комунікацій. 

Славнозвісний стратег Сунь Цзи говорив: «Війна – це шлях обману», 
тобто потрібно обманювати не тільки стратегічно та маневренно, а й 
використовувати дезінформування. Він, також, розробив план, з допомогою 
якого, можливо виграти війну без використання зброї, тобто через вплив на 
маси:

війна без зброї – дезінформування противника;
руйнування політичних та економічних союзів ворога;
досягти взаєморозуміння між суспільством і владою – потрібна 

цілісність в країні, один рівень життя, щоб у суспільстві панувала довіра і 
відданість владі;

вправне керування масою людей – вплив на психологію людини 
зокрема, групи або маси;

дестабілізація в країні супротивника;
пропаганда та розповсюдження чуток [9, арк. 124–129].
Нині ІВ розгортається на тереторії українського медійного простору. 

Однією із основних платформ для її ведення стала мереже інтернет, дле ЗМІ 
займають одне з провідних місць. 

Канадський філософ Маршалл Маклюен розробив теорію, яку виклав у 
своїй роботі «Засіб і є саме повідомлення», згідно якої, нові інформаційні 
технології призводять до змін парадигм сприйняття і розуміння людиною 
навколишнього світу. Поява друку змінила пріоритети в наших відчуттях на 
користь зору, так змінилось і мислення людини. Поява та поширення телефону 
змінило хід ведення бойових конфліктів. Радіо (голос) ближче до живої 
людини, а телебачення повертає людину до первісного живого об’єкта. А щоб 
впливати на масову свідомість потрібні незначні деталі – кут, фокус, план 
зйомки та інше [3].

Таким чином, існують методи впливу ЗМІ на людину, які успішно 
використовуються під час ІВ:

 спотворення інформації – дозування в подачі новини, метод «шуму» –
новина подається, але перекривається безліччю непотрібних повідомлень, 
створення опозиційних видань [7, арк. 235];

 сенсаційність – концентрація уваги на певній сенсаційній події, так, 
людина справді значиму подію не буде сприймати [7, арк. 237];



 зірковий образ – один із засобів маніпуляції свідомістю, людина на 
підсвідомому рівні довіряє зірці більше ніж своєму вибору [5, арк. 76]; 

маніпуляційна семантика – використання слів, які змінюють сенс чи не 
зрозумілі глядачеві [5, арк. 84];

 спрощення матеріалу – потрібно максимально спростити інформацію за 
для легкої подачі;

утвердження;
повторення;
 терміновість;
подача частинами [5, арк. 67–69].
Але, така методологія характерна лише стороні агресору, що й розпочала 

ІВ. Як результат, науковці виокремлюють ряд засобів маніпулятивного впливу 
інтернет-ЗМІ під час ІВ. Сюди відносяться:

використання компроматів, які зібрані шляхом розвідки;
 інформація, яка відібрана за допомогою шпигуна;
дезінформування;
 імітація дезінформації;
наклеювання ярликів;
пропаганда;
міфологізація – героїзація чи демонізація учасників конфлікту;
 експлуатація бажань людини;
 апеляція до почуттів;
невизначені висловлювання – людина інтерпретує кожне 

висловлювання по своєму;
перенесення позитивного образу;
 ігнорування тем, які можуть підірвати позитивний настрій громадян;
 зменшення значимості теми повідомлень;
 створення ілюзії щодо несхвалення громадськістю певних дій чи 

висловів;
обмеження доступу до альтернативної інформації;
псевдо висновки [8, арк. 138–139].
На думку О. Порфімовича журналісти можуть бути миротворцями під час 

конфлікту. Медіа мають знайти між опозиційними сторонами спільні цінності, 
висвітлювати події об’єктивно, звертаючись до незалежних експертів, не 
перебуваючи безпосередньо в протиборстві. ЗМІ мають ретельно вивчати 
процес, висвітлювати події, акцентуючи увагу на майбутньому [4].

Прикладом у сучасному недійному інтернет-простору може стати аналіз 
ефірів і публікацій телеканалу «1+1» викладених на їх сайті у період ІВ, яка 
переросла в конфлікт воєнного масштабу між Україною та Росією 
(кінець 2015 – початок 2016 рр.), показує, що негативний образ Росії, її 
правлячої верхівки та армії формувався саме, як агресора, провокатора 
військових протистоянь. Така маніпуляція відбувається за рахунок 
застосування, таких експресивно-забарвлених висловлювань, як:



  «Росія поклала початок конфлікту анексією українського півострова»;
«Невизнані Республіки ЛНР І ДНР схвалені Кремлем»;
«Вторгнення російської бронетехніки та особового складу на території 

Донбасу»; 
«Російська Федерація постачає зброю сепаратистам на Донбас, 

регулярно відправляючи гумконвої»;
«Російські військові обстрілюють українських військових та цивільних 

жителів, палячи по жилим масивам міст Донбасу»;
«Російські окупанти вночі знову гатили з градів, які заборонені 

Мінськими домовленостями».
З усіх проаналізованих нами публікацій, що стосувались теми конфлікту 

«Україна-Росія» одна зі сторін (у нашому випадку Росія) – дискредитується, а 
інша (Україна) – возвеличується. Таким чином, Україна зображується жертвою, 
а Росія – агресором.

Подібна картина війни, де «герої» протистоять «сепаратистам» і 
«боєвикам», спонукає аудиторію в цілому самоідентифікуватися з добром і 
ненавидіти зло чи ідеалізувати та демонізувати сторони конфлікту. «1+1» 
нав’язує упереджене судження про Росію, закріплюючи сформовані стереотипи 
сприйняття людям.

Аналіз матеріалів українського телеканалу про конфлікт між Україною і 
Росією, в період кін. 2014 р. – поч. 2015 р., показує, що більша частина вмісту 
матеріалів демонізує образ Росії і несе негативне забарвлення дій країни в 
період конфлікту.

Тому, дослідивши матеріали українського телебачення дійшли таких 
висновків, що усю подану інформацію по цій темі розділити на рубрики: 
основні теми та події. Проаналізувавши їх, можна виокремити інформацію, на 
яку найчастіше наголошував телеканал «1+1» під час інформаційного 
протистояння.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Інтернет-медіа 
відіграють значну роль у веденні ІВ. Але, інтернет-ЗМІ частіше за все не є 
суб’єктами конфлікту чи передумовою для впливу на зміну психологічної 
домінанти у свідомості кожного окремого громадянина, а відтак і соціуму в 
цілому. Інтернет-медіа повноцінно виступають інструментами творення 
суспільної думки, руйнування картини світу та модифікації поведінки нації. 

Серед перспектив подальших наукових розвідок ми вбачаємо 
необхідність моніторингу та дослідження мережевих комунікаційних 
платформ, до й розгортається сучасна ІВ.
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INFORMATION WAR IN THE CONTEXT OF SOCIAL 
COMMUNICATIONS NETWORK

The main feature of the information war between Russia and Ukraine is the use 
of the media. TV news media influence on public opinion the best because they have 
quick results. When information warfare brought some thoughts to consumer 
audiences. Today Ukraine and Russia is at the media war using all the technologies, 
concepts, laws and weapons.

The aim of our research work is to report the information war online at the 
official site of Ukrainian media holdings that affect the formation of modern social 
processes connected with a communication.
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As a result, during our research we have found that Internet media and 
communication platforms play a leading role in the information war, because the 
network is malty functional plane that contains not only the communication process, 
but also regulates their current trend.

Key words: information warfare, media holdings, media space, information 
Implementation public.
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PR ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ

Проаналізовано актуальні проблеми підвищення ефективності 
функціонування механізму тарозвитку освітньої сфери України з точки зору 
підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. Звернено 
увагу на PR-технології, завдяки яким ВНЗ активно розвивається на ринку 
освітніх послуг. Розкрито сутність поняття «конкурентоспроможність», 
«конкурентоспроможність ВНЗ». Метою доповіді є з’ясування сутності PR-
технологій як інструмента успішної конкурентоспроможності ВНЗ. 
Розглянуто та проаналізовано критерії оцінювання конкурентоспроможності 
вищих навчальних закладів на освітньому ринку, визначено чинники впливу на 
рівень їхньої конкурентоспроможності; наголошено що ринкові умови 
змушують освітні установи використовувати весь спектр PR-технологій, що 
забезпечують їх позиціонування на ринку для підвищення 
конкурентоспроможності.У висновках наголошено на необхідності стійких і 
довгострокових зв’язків ВНЗ з цільовою аудиторією, вмінням використовувати 
мережу Інтернет та своєчасним реагуванням на виклики сьогодення.

Ключові слова: PR-технології, конкурентоспроможність ВНЗ.

Нині сфера освіти розвивається надзвичайно динамічно, 
трансформуються її структурні, організаційні, функціональні та ціннісні 
характеристики. Кардинальні перетворення відбуваються у вищих навчальних 
закладах: підвищуються вимоги суспільства до якості професійної освіти, 
безперервно оновлюються технології навчання, швидко змінюються економічні 
умови діяльності ВНЗ, вищим школам надано право на вільне здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, загострюється конкурентна боротьба на 
ринку освітніх послуг. Все це породжує проблему пошуку нових джерел 
підвищення конкурентоспроможності ВНЗ. В умовах розвитку ринку 
конкурентоспроможність ВНЗ – це не просто економічний термін, це філософія 
роботи освітнього закладу, за якої вибудовується вся розмаїтість стратегічних і 
тактичних прийомів функціонування і розвитку [1].

Поняття «конкурентоспроможність ВНЗ» ще недостатньо розроблено
у вітчизняній науці. Багато дослідників розглядають поняття «конкуренто-



спроможність ВНЗ» як поєднане з терміном «конкурентоспроможність 
випускника» [4]. Так, Р. А. Фатхутдінов у визначенні робить акцент на 
здатність ВНЗ готувати висококваліфікованих фахівців, що витримують 
конкуренцію на ринку праці, а також розвиток ВНЗ в усіх сферах своєї 
діяльності. Він визначає конкурентоспроможність ВНЗ як його, здатність: 
1) готувати фахівців, що витримують конкурентну боротьбу на конкретному 
зовнішньому або внутрішньому ринку праці; 2) розробляти 
конкурентоспроможні нововведення в своїй області; 3) вести ефективну 
відтворювальну політику в усіх сферах своєї діяльності [3]. 

Н. І. Пащенко також визначає конкурентоспроможність ВНЗ як «його 
справжні і потенційні можливості з надання відповідного рівня освітніх послуг, 
які задовольняють потреби суспільства при підготовці висококваліфікованих 
фахівців, а також потреби по розробці, створенню і реалізації наукової 
діяльності»[3]. 

PR-діяльність як чинник конкурентоспроможності ВНЗ становить спектр 
методів, програм та технологій. Фахівцям PR-технологій 
конкурентоспроможності вищих шкіл необхідно підтримувати взаємодію з 
цільовими групами, що являють собою сукупність представників аудиторії, 
схожих за певними характеристиками, інтересами тощо. До цих груп вищих 
навчальних закладів можна віднести: абітурієнтів та їх батьків; осіб, які 
формують громадську думку; професійні асоціації; різні Міністерства тощо. 
Необхідно правильно оцінити, якими цільовими аудиторіями необхідно 
керувати, щоб забезпечити високий рівень конкурентоспроможності ВНЗ.

Організація PR-діяльності може бути розділена на дві категорії: 
контрольовані та неконтрольовані засоби формування конкурентоспроможності 
ВНЗ [2].

Контрольовані засоби формування конкурентоспроможності вищої 
школи включають:

власну рекламу, тобто оголошення, яке готується ВНЗ для використання 
у власному виданні або виданні, яке він якось може контролювати;

повідомлення про громадські послуги, які розробляються благодійними 
та громадськими організаціями ВНЗ для безкоштовної трансляції по 
телебаченню чи радіо або для розміщення у друкованих ЗМІ;

корпоративну (інституційну) рекламу, яка розробляється і оплачується 
ВНЗ для поліпшення або зміни іміджу вищої школи;

внутрішні видання і презентації, які оплачуються власне ВНЗ. Це 
можуть бути різні брошури, книги, зведення, виставки, інформаційні видання [2].

У підсумку ВНЗ повністю контролює, як і коли виходить повідомлення.
Неконтрольовані засоби формування конкурентоспроможності вищої 

школи, коли їх використання та місце розташування контролюють ЗМІ, 
включають:

прес-релізи – первинний засіб, що використовується для встановлення 
відносин і передачі повідомлення редакторів і репортерів ЗМІ. 



прес-конференції – запрошення представників преси з метою зробити 
для них заяву.

Крім того, важливе місце у здійсненні ефективної реклами ВНЗ займають 
фотоматеріали та фільми, а також демонстрації, експозиції та спеціальні заходи. 
Головними інструментами PR-технологій формування конкуренто-
спроможності вищої школи останнім часом стають фільми і фотографії 
(наприклад, фотокорпусу, що будується або щойно збудований, відеофільм про 
презентації нового підруч.а, збірник відеофільмів майстер-класів, які було 
проведено в даному ВНЗ, фото концертів та прес-релізів тощо). Однією з 
улюблених тактик PR-технологій формування конкурентоспроможності вищої 
школи останніми роками стало спонсорування різних заходів (профорієнтація, 
спортивних заходів, майстер-класів тощо). 

Але найбільш продуктивною та ефективною рекламою ВНЗ стають 
Web-сайти та загальне використання Інтернету для комунікацій із цільовими 
аудиторіями (наприклад, абітурієнтами і батьками). Інтернет є дуже важливою 
складовою ефективного формування конкурентоспроможності ВНЗ, оскільки 
він уможливлює подання іміджу вищої школи та розповіді про неї без редакції 
ЗМІ [5].

Завдяки Всесвітній мережі, ВНЗ має можливість представити та 
акцентувати себе з тих боків, які вигідно та найкраще вирізняють його з великої 
кількості аналогічних та конкуруючих вищих шкіл. Використання мережі 
Інтернет – це можливість побудувати стійкі та довгострокові зв’язки з цільовою 
аудиторією та надання їй можливості дізнатися найбільш точну та цікаву 
інформацію про ВНЗ. 

Основними напрямами представлення ВНЗ через Інтернет є: 
 історія створення та розвитку вищої школи;
 історія його традицій, символів та видатних постатей;
основні напрями роботи;
 інформація щодо керівництва ВНЗ, опис структурних підрозділів та 

професорсько-викладацький склад;
 інформація про студентське життя, транслювання новин, реклами тощо [6].
Отже, використання PR-технологій для забезпечення конкуренто-

спроможності ВНЗ забезпечує посилення позицій вищої школи на ринку 
освітніх послуг, дає змогу вишу бути конкурентоспроможним серед схожих 
ВНЗ у країні в цілому.

Нині успіх вищої школи є можливим за умов стійких та довгострокових 
зв’язків з цільовою аудиторією, вмінням використовувати мережу Інтернет та 
своєчасно реагувати на виклики сьогодення [7].
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PR AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES

The report analyzes the current problems of efficiency and functioning of the 
educational sphere of Ukraine in terms of improving the competitiveness of higher 
education. Attention is paid to PR-technologies through which university is actively 
developing the educational market. The essence of the concept of «competitiveness», 
«competitive universities». The aim of the report is to ascertain the nature 
of PR-technologies as a tool for successful competitive universities. Considered 
and analyzed evaluation criteria of competitiveness of higher education institutions 
in the education market, determined the factors that influenced their level 
of competitiveness; stressed that market conditions are forcing educational 
institutions to use the entire range of PR-technologies to ensure their market 
positioning to enhance competitiveness. The findings highlighted the need for stable 
and long-term relationships with the university target audience, the ability to use the 
Internet and timely response to the challenges of today.
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СВОБОДА Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Проаналізовано співвідношення свободи та відповідальності суб’єктів 
соціальних комунікацій. Визначено особливості реалізації свободи та 
відповідальності суб’єктів соціальних комунікацій у сучасному вітчизняному 
соціумі та розглянуто приклади вирішення цієї проблеми закордоном, що 
становило основну мету дослідження. Зазначено, що соціальні комунікації з 
одного боку є полем свободи, потужним засобом демократизації суспільного 
життя та державотворчих процесів у нашій країні, а з другого боку − 
діяльність суб’єктів соціальних комунікацій може деструктивно позначатися 
на суспільній свідомості, бути джерелом негативного впливу на національно-
культурну безпеку України. Зроблено висновок щодо необхідності розвитку 
політичної, правової, моральної та інформаційної культури суб’єктів 
соціальних комунікацій як підґрунтя демократичного розуміння співвідношення 
свободи й відповідальності.

Ключові слова: суб’єкти соціальних комунікацій, свобода, 
відповідальність, державотворення, свобода на інформацію, засоби масової 
комунікації, інформаційна культура, морально-правова культура.

В умовах розвитку інформаційного суспільства сутність і значення 
соціальних комунікацій набули докорінних змін. Сучасні комп’ютерні 
технології значно розширили технічні можливості та ступінь свободи 
самовираження суб’єктів соціальних комунікацій. Разом із тим, постала
проблема підвищення рівня відповідальності всіх учасників соціально-
комунікативних взаємодій в українському соціумі та з’ясування можливостей 
імплементації закордонного досвіду у цій царині в нашій країні. У той же час, 
питання співвідношення свободи та відповідальності суб’єктів суспільних 
комунікацій на сучасному етапі вітчизняного державотворення набуло 
безпекового характеру у зв’язку з «гібридною війною» розв’язаною проти 
України. 

Проблему свободи та відповідальності суб’єктів суспільних комунікацій з 
різних методологічних позицій досліджували О. Антипова, І. Артамонова,
Н. Бочарова, С. Даниленко, Н. Желіховська, О. Крижанівська, О. Мітчук,
В. Різун та ін. Необхідно зазначити, що вищеозначені фахівці розглядати окремі 
аспекти даної проблеми, зокрема не зверталися до питання реалізації свободи 
та відповідальності суб’єктів соціальних комунікацій в процесі демократичного 
державотворення України. 



Виходячи з вищенаведеного, ми ставимо за мету проаналізувати 
проблему співвідношення свободи та відповідальності суб’єктів суспільних 
комунікацій як у зарубіжних країнах, так і у вітчизняних реаліях. 

Визначаючись термінологічно, зазначимо, що у наукові літературі 
сутність соціальних комунікацій трактується по різному. Зокрема, В. Різун 
вважає, що під соціальними комунікаціями необхідно розуміти таку систему 
суспільної взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, засоби, принципи 
встановлення і підтримання контактів на основі професійно-технологічної 
діяльності, що спрямована на розробку, впровадження, організацію, 
удосконалення, модернізацію відносин у суспільстві, які складаються між 
різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі ініціаторів 
спілкування найчастіше виступають соціально-комунікаційні інститути, 
служби, а з іншого – організовані спільноти (соціум, соціальні групи) як 
повноправні учасники соціальної взаємодії [11, с. 7].

На думку О. Мітчука, суб’єктом соціальних комунікацій 
можутьвиступати соціальні утворення різноманітнихрівнів, стратифікацію яких 
стисло можна схарактеризувати так: по-перше, суспільство загалом; по-друге, 
професійний прошарок; по-третє, соціально-професійна група; по-четверте, 
мала контактна група [8, с. 121].

Природа соціальних комунікаційбезпосередньо пов’язана з отриманням,
збереженням, ретрансляцією та використанням інформації об’єми та швидкість 
циркуляції якої постійно збільшуються. На нашу думку, якщо вести мову про 
позитивний вплив соціальних комунікацій на суспільні та державотворчі 
процеси, то домінуючим смислоутворюючим контентом у полі соціальних 
комунікацій мають бути національні й загальнолюдські цінності. Вочевидь, 
соціальні комунікації маютьпотужний потенціал у розповсюдженні та 
утвердженні моральних, правових, політичних, державницьких, 
загальнолюдських та  ін. цінностей. 

У нашому дослідженні ми зосередимо увагу саме на сутнісних 
характеристиках таких цінностей як свобода й відповідальність у контексті 
діяльності суб’єктів соціальних комунікацій, оскільки отримавши демократичні 
свободи після проголошення незалежності України громадяни не завжди 
усвідомлюють власну роль у суспільних процесах країни. 

Необхідно зазначити, що вітчизняна дійсність свідчить про те, що 
соціальні комунікації з одного боку є полем свободи, потужним засобом 
демократизації суспільного життя та державотворчих процесів в нашій країні, а 
з другого боку − діяльність суб’єктів соціальних комунікацій може 
деструктивно позначатися на суспільній свідомості, бути джерелом 
негативного впливу на національно-культурну безпеку України. 

Як підкреслював відомий філософ М. Бердяєв, свобода людини як 
суб’єкта полягає в тому, щоб стати особистістю, а для цього потрібно 
припинити жити орієнтуючись лише на зовнішні принципи, але й бути самим 
собою й нести відповідальність за свій вибір, насамперед перед самим собою. 
Відповідальність виникає як результат необхідного та обов’язкового відносно 
вільного вибору шляхів досягнення мети [3]. Соціальні комунікації надають 



особистості у демократичному суспільстві безліч шляхів для самореалізації та 
самоствердження, але виникає проблема усвідомлення відповідальності за 
зроблений вибір, особливо коли у соціальних мережах людина може 
приховувати справжнє «Я», діяти анонімно. 

В наш час соціальні комунікації змінюють як саму людину, так і 
суспільство та державу, зокрема сприяючи їх демократичному розвитку. На 
думку фахівців, під впливом глобальних інформаційнихзмін формується нова 
людина – люди на мережі, мережева особистість зі своїми ціннісними 
настановами, а також створюється нова інформаційна епістемологія. Перед 
сучасною культурою стоїть проблемаадаптації людини як до нових 
технологій,так і до нових філософських реалій длятого, щоб людина усвідомила 
свою здатність до творчості на основі знань і певнимчином інтегрувала її 
результати в культуру, збагативши в ідеалі людство [2, с. 6].

«Людина мережі», суб’єкти соціальних комунікацій мають усвідомлювати 
моральну та правову відповідальність, користуючись демократичними 
свободами. Ступінь цього усвідомлення обумовлюється рівнем розвитку 
моральної, інформаційної, правової та політичної культури комунікантів.

Характеризуючи взаємообумовленість свободи та відповідальності 
Ш.-Л. Монтеск’є зазначав, що свобода єправо робити все, що дозволено 
законами. Якби громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то 
у нього не було б свободи, оскільки те ж саме могли б робитий інші громадяни
[9, с. 442].

Сучасні засоби масової комунікації значно розширили свободу людини у 
отриманні різнопланової інформації, але в той же час зросла суспільна загроза 
щодо використання аморального та протиправного контенту, руйнування 
національних цінностей й традицій. 

Саме тому країни з різноманітними політичними режимами 
(у т. ч. й демократичними) намагаються впливати на розповсюдження 
інформації, а у крайньому варіанті застосовують правові обмеження на свободу 
інформації. За визначенням науковців, правові обмеження свободи інформації –
це відповідні конституційні межі здійснення особою прав вільно шукати, 
одержувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію, виражені 
в заборонах, обов’язках, заходах притягнення до відповідальності, 
встановлення яких зумовлене необхідністю захисту конституційно визнаних 
цінностей і забезпечення балансу між інтересами особистості, суспільства та 
держави [7, с. 81–82].

Особливе значення у демократичних країнах надається боротьбі з 
порушенням авторських прав. Так, у новому посиленому варіанті закону про 
авторське право Німеччини (Urheberechtsgesetzes), який набув чинності з 
1 січня 2008 р., такі діяння, як скачування музики і фільмів з Інтернету, а також 
копіювання дисків («вочевидь нелегальні») віднесені до карного злочину. 
За законом дозволяється робити копії придбаних CD і DVD-дисків для 
приватного користування або для друзів. Кількість копій в законі не 
називається, проте німецькі суди останніми роками визначили максимум у 
розмірі 7 екземплярів [4, с. 110]. 



У авторитарних країнах системним явищем є обмеження права людини на 
різного роду інформацію. Як правило такі заборони пояснюються офіційною 
владою необхідністю захисту національно-культурних традицій, недопущенням 
негативного впливу аморального контенту на молоде покоління тощо.

Зокрема, обмеження в мережі Інтернет практикують багато країн 
Перської затоки. У Саудівській Аравії контроль держави поширюється на 
Інтернет з 2001 р. Пошукові запити і особисті листи проходять через систему 
фільтрів. Весь трафік обробляється проксі-серверами державної служби 
Інтернет сервісу. Заборони на доступ до певних сайтів виносяться за рішенням 
Ради міністрів. Всього заборонено понад 400 тисяч сайтів Інтернету, близько 
90 % з яких мають порнографічний характер [10].

У свою чергу, особливості співвідношення свободи та відповідальності 
суб’єктів соціальних комунікацій в Україні мають морально-правове підґрунтя 
й обумовлені специфікою розвитку вітчизняного медійного поля. Так, вивчення 
діяльності сучасних Інтернет-ЗМІ України дало можливість науковцям 
визначити актуальні проблеми, що потребують найшвидшого їх правового 
регулювання:визначення правового статусу, принципів діяльності Інтернет-ЗМІ 
як нового, нетрадиційного мас-медіа;визначення прав, обов’язків, 
відповідальності журналістів, власників, провайдерів, адміністраторів, 
програмістів, ін. учасників інформаційних відносин в Інтернет-
ЗМІ;неприйнятність попередньої та постфактумної цензури Інтернет-
ЗМІ;захист авторських, суміжних та  ін. виключних прав на об’єкти 
інтелектуальноївласності, що розміщені в Інтернет-ЗМІ; гарантія інформаційної 
безпеки в Інтернет-ЗМІ;запобігання розповсюдженню інформації, що створює 
загрозу для прав, законнихінтересів фізичних і юридичних осіб;відвернення 
загрози для державної безпеки, економічного й соціального розвиткукраїни, 
психічного здоров’я фізичних осіб;запобігання розповсюдженню інформації, 
що має кримінальний, аморальний зміст(порносайти, промислове шпигунство, 
сексуальні послуги та інше) [5, с. 45].

Окрім вдосконалення правової бази діяльності різноманітних засобів 
масової комунікації, соціальних мереж в українському соціумі існує проблема 
розвитку морально-правової та інформаційної культур суб’єктів комунікації. 
На думку О. Антіпової, окрім суб’єкта продукування інформації, чимала доля 
відповідальності лягає власне на споживача, який на сьогодні має всі 
можливості виступати в ролі «фільтратора» інформаційного потоку. Адже в 
умовах культури інформаційної ери споживач сприймається не як пасивний 
елемент комунікативного процесу, а як активний учасник формування 
соціокультурного простору періоду становлення інформаційного суспільства. 
Тому вироблення споживачем своєрідного внутрішнього цензу, 
«інформаційного смаку», цілком справедливо можна вважати засобом 
регулювання інформаційного потоку, а отже міри свободи слова [1, с. 208]. 
Фактично самі учасники соціальних комунікацій створюють межі свободи у 
медіа просторі, формуючи попит на контент відповідного характеру, 
сприймаючи або не сприймаючи відповідну інформацію.



Наступними важливими суб’єктами соціальних комунікацій є журналісти, 
які реалізують інформаційні запити суспільства, формують інформаційну
культуру громадян, активно впливають на суспільну свідомість. Багато в чому 
саме власники медіа та журналістський корпус визначають межі інформаційної 
свободи у суспільстві, здійснюючи певну редакційну політику. Від рівня 
культури журналістів та усвідомлення ними соціальної відповідальності за 
надану інформацію залежить не тільки якість соціальних комунікацій, а й 
інформаційна безпека країни, особливо у той кризовий період, який переживає 
сучасна Україна.

На переконання Н. Желіховської, очевидним є факт, що питання 
свободислова для українців означає питання виживання як нації. Існування 
перманентної загрози втратити свободу слова або дискредитувати її сенс 
змушує щоразузвертатися до цієї проблеми, нагадуючисуспільству про важливі 
пріоритети. Розглядаючи свободу ЗМІ як політичну, правову й етичну цінність, 
вищеозначена дослідниця вказує на безумовну необхідність свободи слова для 
виконання журналістами своїхпрофесійних обов’язків. Вочевидь, у вітчизняних 
реаліях свободаслова визнається як принцип суспільногожиття, усвідомлена 
необхідність, фундаментальна категорія для суспільної свідомості. Науковці 
наголошують на відповідальності журналістів, які, зважаючи на свої професійні 
обов’язки, зобов’язані брати на себевідповідальність за інформацію, яку вони 
надають суспільству. Важливо розрізняти свободу тавседозволеність, адже в 
разі підміни поняття або імітації свобода слова перетворюється на потужний 
інструмент управліннямасовою свідомістю, яка приховує реальнийпорядок 
денний від суспільства.Українське суспільство має стійкий запитна свободу 
слова, що створює відповіднийконтекст для суспільного дискурсу [6, с. 80].

Таким чином, суб’єкти соціальних комунікацій розуміють 
співвідношення свободи та відповідальності в залежності від рівня власної 
політичної, морально-правової та інформаційної культури. Межі свободи та 
рівень відповідальності комунікантів визначається їх соціальним становищем 
та ціннісними пріоритетами. У сучасних вітчизняних реаліях соціальні 
комунікації є потужним засобом консолідації (або деконсолідації) громадян, 
важливим чинником розвитку суспільної свідомості. 

Література:
1. Антіпова О. Філософсько-аксіологічні проблеми свободи слова в 

українському інформаційному просторі / О. Антіпова // Гілея : науковий вісн.− 
2013. − № 74. − С. 207–209.

2. Артамонова І. М. Роль, параметри й функції масової аудиторії в 
нових комунікаційних моделях / І. М. Артамонова // Держава та регіони. 
Соціальні комунікації. − 2013. − № 2. − С. 4–9.

3. Бердяев Н. А. Самопознание / Н. А. Бердяев. − Москва : Книга, 
1991. − 444 с.

4. Бочарова Н. В. сучасні тенденції розвитку законодавства країн 
Європейського союзу в галузі авторського прав / Н. В. Бочарова // Порівняльно-
аналітичне право. − 2013. − №3-1. – 109–112.



5. Даниленко С. І. Регулювання й саморегулювання Інтернету в світі: 
стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію / 
С. І. Даниленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. − 2011. − 
Вип. 103(1). − С. 35–45.

6. Желіховська Н. С. Соціальна відповідальність журналіста як 
предмет публіцистичного дискурсу / Н. С. Желіховська // Держава та регіони. 
Серія : Соціальні комунікації. − 2015. − № 1. − С. 76–81.

7. Крижанівська А. О. Свобода доступу до інформації в мережі 
Інтернет як гарантія існування демократичного суспільства / А. О. Крижанівська //
Митна справа. − 2014. − № 3. − С. 80–85.

8. Мітчук О. А. Функціонування ліберального контенту в соціальних 
комунікаціях / О. А. Мітчук // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. − 
2014. − № 1-2. − С. 119–122.

9. Монтескье Ш. Избранные сочинения / Монтескье Ш. ; под ред. 
М. П. Баскина. – Москва : Изд-во политической литературы, 1955. – 799 с.

10. Паламарчук А.В. Регулирование правоотношений в зарубежных 
странах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа : genproc.gov.ru/upload/
iblock/266/int.doc

11. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних 
комунікацій / В. В. Різун // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – С. 7–10.

Kalinovskyi Yuriy
Doctor of Philosophy, Professor

National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine»

FREEDOM AND RESPONSIBILITY 
OF SOCIAL COMMUNICATION SUBJECTS: DOMESTIC REALITIES 

AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

It is analyzed the correlation of freedom and responsibility of social 
communication subjects. Also were determined features of freedom realization and 
responsibility of socialcommunication subjectsin modern domestic society and 
considered examples of  this problem solving abroad, which was the main purpose 
of the study. It is indicated that social communication ,on the one hand is a field 
of freedom, a powerful tool for democratization of public life and state processes 
in our country and on the other hand - the activity of social communication subjects 
can destructively affect the public mind, be a source of negative impact on 
the national and cultural Ukraine's security. It is made the conclusion due to the need 
of developmentof political, legal, moral and informational culture of social 
communication subjects as the basis for understanding the democratic value 
of freedom and responsibility.

Key words: subjects of social communication, freedom, responsibility, state 
building, information freedom, mass media, information culture, moral and legal 
culture.
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СУЧАСНИЙ МУЗЕЙ В СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Стаття присвячена теоретичному осмисленню найважливіших аспектів 
комунікативної місії сучасного музею як інтегратора суспільства, учасника 
процесу культурної дипломатії. На прикладі міжнародної практики створення 
виставок і культурних програм, присвячених міжкультурному діалогу, музеї 
розглядаються як місця представлення різних інтересів, місця розмірковування 
про предмети, ідеї та їх функції, як медіатори у сфері міжкультурної 
взаємодії та самостійні комунікаційні системи. Проаналізовано вплив нових
форм соціальної активності музею на виконання ним базових функцій; 
розкрито значення музею як культурного проекту, що враховує динаміку 
розвитку інновацій і подій, які відбуваються в суспільстві у межах світу, а не 
тільки певної країни. В дослідженні обґрунтовується значення музею як 
унікального простору, що покликаний служити міжкультурній взаємодії, 
інформаційному та ціннісному обміну між різними соціальними спільнотами, 
етносами, поколіннями, професійними, віковими, територіальними та іншими 
субкультурами. 

Ключові слова: місія музею, система міжкультурної комунікації, 
музейна комунікація, глобалізація, культурна дипломатія.

Постановка проблематики. Культурна діяльність і музеї є унікальними 
ресурсами для розвитку економіки і суспільства. Сфера культури і музеїв є 
також важливим ресурсом для інвестицій у майбутнє суспільства. Наші 
національні і загальноєвропейські ідентичності базуються на загальній 
культурній спадщині, яка є не просто спогадом про минуле, але важливим 
чинником для розуміння сьогодення і планування майбутнього. Музеї сильно 
змінились, багато із них беруть на себе все більшу соціальну відповідальність. 
Вони пропонують відвідувачам різні послуги, організовують соціальну і 
культурну діяльність, а також передають їм знання; залучають нові аудиторії, 
використовують нові медіа ресурси. Інноваційна діяльність музеїв розширює їх 
суспільну доступність, розвиває знання щодо спадщини. Музеї укріплюють 
культурні ідентичності, виступають медіатором у сфері міжкультурної 
взаємодії – всі ці завдання є надзвичайно важливими. Музеї приносять користь 
суспільству, просуваючи регіональні цінності в епоху глобалізації. Вони 
надають послуги і створюють нові ресурси для місцевого, регіонального 
і національного рівнів суспільства. Це питання знайшло своє відображення
у роботах О. Мастениці, О. Сапанжі, Н. Грінчевої, Т. Беннета, К. Смаглій, 
Н. Мусієнко, О. Чепелик, О. Розумної [1; 2; 4]. Незважаючи на певні 
дослідницькі здобутки зазначеної проблеми, місце і роль музеїв у системі 
міжкультурної комунікації залишається малодослідженим.



Мета статті – проаналізувати найважливішіаспекти комунікативної місії 
сучасного музею як інтегратора суспільства, учасника процесу культурної 
дипломатії. При розгляді даного питання, важливо розуміти, що комунікація –
це завжди міжрівнева передача інформації. Тож одним із комунікативних 
завдань музейної діяльності є створення продукту на основі нових знань, 
інновацій. Якщо музей використовувати як інструмент для міжкультурного 
діалогу, акцент в інформуванні має припадати на зазначення спільних рис і 
відмінностей між культурами. Саме ці моменти мають бути на першому плані в 
усіх комунікаціях.

Викладення основного матеріалу. Сучасні музеї трансформувалися з 
хранилищ предметів і знань до процесорів знань. Музеї стали місцями 
представлення різних інтересів, місцями розмірковування про предмети, ідеї та 
їх функції, самостійними комунікаційними системами. У міжнародній практиці
існують виставки і культурні програми, присвячені міжкультурному діалогу, а 
також музеї світових культур, які можна розглядати як нову тенденцію 
у переосмисленні моделі етнографічного музею, що була започаткована
у ХІХ ст.,з її поглядом на чужі культури як на «ін.». Концепція музею світової 
культури пропонує оперувати терміном «ми» та заохочує міжкультурний 
діалог. Прикладами можуть слугувати Національний музей світової культури 
у Швеції, Музей світової культури у Барселоні, Галерея світових культур 
у Ліверпулі, Національний етнографічний музей у Лейдені, Всесвітній музей 
у Відні, Антропологічний музей у Амстердамі. 

Нині музеї виступають у якості посередників при вирішенні складних 
соціальних проблем і конфліктів. Звичайно, це залежить від тих цілей, які 
ставить перед собою музей, від концепції його діяльності. Програма «Музей 
змінює життя» Асоціації музеїв Ірландії може слугувати гарним прикладом 
того, як музей пропонує своїм відвідувачам зайняти активну громадську 
позицію. Асоціація загалом підтримує музейніініціативи, спрямовані на 
досягнення позитивних соціальних змін, появу нових ідей. Принципи її роботи 
наступні: - всі музеї різні, але кожен із них може знайти свої власні способи для 
збільшення свого впливу на суспільство; – кожна людина має право брати 
участь у житті і роботі музеїв, думки та відгуки відвідувачів можуть збагатити 
музейні практики; - активна соціальна роль музею змінює його на краще; –
музеї виховують вміння критично мислити, дискутувати і ставити питання; –
гарний музей завжди пропонує ініціативи, які відповідають інтересам публіки; –
музей працює ефективно, якщо він має справу з сучасними проблемами; –
музей виховує почуття соціальної справедливості; – музей не є нейтральним 
простором. Він інтегрований у середовище і впливає на його своєрідність 
[5, с. 70–72].

На наш погляд, нові форми соціальної активності музею впливають на 
виконання ним базових функцій (зберігання, науково-дослідна діяльність, 
популяризація). Професор Джетте Сандаль, музейний радник і бувший 
директор Копенгагенського музею, наводить приклад із діяльності цього 
музею, де активно використовуються цифрові технології. Жителі міста брали 
участь у проекті «Стіна», створюючи «карту» міста на інтерактивному 



мультитачдисплеї. Професор Сандаль підкреслила, що музейний працівник 
повинен володіти міждисциплінарним підходом, тому ідеальним 
співробітником може стати людина із зовні, позбавлена стереотипів 
традиційної музейної діяльності. Націа Алі із Асоціації музеїв Бірмінгему 
описує такий феномен, як активне кураторство. Ця модель вимагає від куратора 
більш широкого набору навичок, ніж того, що необхідний для дослідницької 
роботи і організації виставок. Куратори покликані не тільки виконувати ці 
завдання, але повинні вміти взаємодіяти з акціонерами, працювати з поточною 
статистикою, враховувати стан справ і тренди як всередині, так і поза музеєм, 
тобто використовувати комплексний підхід [5, с. 73 ].

Музей як культурний проект має бути в трендовим та враховувати 
динаміку розвитку інновацій і подій, що відбуваються в суспільстві у межах 
світу, а не тільки певної країни. Проблемною для розвитку музейної сфери 
залишається глобалізація. Складно думати в умовах обмежених ресурсів, 
зокрема й менеджерських, про комунікацію та просування культурного 
продукту, його дистрибуцію. Місія, візія і цінності українських музеїв поки 
лише починають обговорювати у колі експертів та працівників самих музеїв.
А це вже перший важливий крок до їх розвитку й осучаснення. Зокрема, 
О. Розумна окреслила проблеми інфраструктури культурної галузі України, 
зокрема, пасивність міждержавних та внутрішніх (міжмузейних, міжгалузевих) 
комунікацій: «Так склалося, що українські художники та перформери є 
достатньо відомими за кордоном, значно менше їх знають і розуміють в 
Україні. У багатьох державах такі локації, де зберігаються твори сучасних 
художників, ведеться наукова робота та впроваджуються освітні та 
дослідницькі проекти, зберігається, а то й видається відповідна література, є 
майданчиками творення міжкультурних комунікацій. Мова про центр Жоржа 
Помпіду у Парижі, МоМА у Нью-Йорку, музеї Гуггенхайма у Нью-Йорку та 
Більбао, групу галерей Tate Modern у Великобританії, Гамбурзький вокзал у 
Берліні та багато  ін.. Тут культура не лише консервується та експонується, а й 
розвивається, виявляється як спосіб життя, комунікація, проектування 
майбутнього. Стратегічним є не лише розбудова власної інституції сучасного 
мистецтва, а й представлення України на виставках у провідних музеях світу, 
а також участь в інтернет-проектах на популярних ресурсах, де викладаються 
репродукції творів мистецтва з колекцій різних музеїв світу. Для розвитку 
внутрішнього вектору культурної дипломатії досить знаковим є поява таких 
проектів, як «Культурна дипломатія між регіонами України» (з ініціативи 
Українського кризового медіа-центру), спрямованого на розбудову діалогу та 
примирення між мешканцями Сходу і Заходу через інструменти культури 
[4, с. 38]. Дослідниця наголошує на тому, що «необхідно виходити за межі такої 
діяльності, як «популяризація». Це поняття звучить у багатьох програмах і 
документах, але не завжди є доречним саме у площині культури. Ставлячи за 
мету просувати культуру за кордоном, робити їй успішну промоцію, маємо на 
меті заходи, що в тій чи іншій мірі стимулюватимуть її розвиток через 
налагодження комунікацій, вихід на нові аудиторії й ринки. Популяризація не 
працює на розвиток культури, а натомість сприяє спрощенню сприйняття часом 



складних і багатозначних культурних феноменів. Популяризація є дієвою лише 
в тих випадках, якщо цінність явища вже закріплена в часі, не вимагає 
осмислення та актуалізації в нинішній ситуації (популяризація мови, 
національної кухні або академічної музики). Заходи з популяризації є 
прийнятними, коли мова йде про шоу-бізнес або пропаганду бренду і можуть 
принести певні дивіденди. У той же час неприйнятно популяризувати артхаусне 
кіно або сучасне мистецтво, сприйняття яких в суспільстві є складним і 
дискусійним… Отже, основним змістом діяльності європейських інституцій 
культурної дипломатії є сприяння розвитку культури та міжкультурних 
комунікацій» [4, с. 41–46].

З огляду на зазначене, проект і виставка «Герої. Спроба інвентаризації» 
(НХМУ) – мабуть, перший масштабний успішний музейний учасницький 
проект в Україні. Музей показав, наскільки актуальною для суспільства може 
бути музейна колекція, як через експонат – через минуле – можна 
обговорювати сучасні і вкрай болісні проблеми, залучаючи до осмислення 
значну кількість українців. Виставка «Герої. Спроба інвентаризації» (грудень 
2014 – травень 2015) стала результатом участі Національного художнього 
музею України у Регіональному проекті «Машина часу. Музеї у ХХІ ст.» 
Гете-Інституту у Східній Європі та Центральній Азії. Усі експонати виставки 
об’єднувала спільна ідея- показати, кого героїзували у різні часи. Найбільш 
неоднозначну реакцію викликало у відвідувачів мистецтво радянської доби. 
Зрештою, одним із завдань виставки було спровокувати дискусію з метою 
переосмислити, хто такі герої, яку суспільну роль вони відіграють, які герої 
нав’язувались суспільству, хто є сучасним героєм. Музей не вперше проводить 
виставки дослідницького спрямування, які провокують до самостійних 
роздумів та інтерпретацій. Проте це вперше було створено таку масштабну і 
насичену експозицію, яку супроводжував солідний текстовий матеріал –
детальні «інвентарні книги» по творах і лаконічні експлікації, які розкривали 
сенс тематичних вузлів. Міхаель Фер, один із розробників концепції виставки, 
незалежний музейний куратор (Берлін, Німеччина), директор інституту 
«Мистецтво в контексті» при Берлінському університеті мистецтв зазначив, що 
«роль музеїв – гуманізувати донесення інформації, якої надзвичайно багато в 
медіа-просторі» [3]. 

Зважаючи на вище викладене, ми можемо зазначити, що музейні 
міжкультурні комунікації в Україні здатні стати шляхом до єдності в 
різноманітті, інтеграцією через пізнання незнаного, а музейні заклади –
трансляторами в світ нових українських парадигм. Але наразі немає підстав 
стверджувати, що в нашій державі повною мірою усвідомлюється ця суспільна 
місія музею, а тим паче потреба в ефективному використанні цього важливого 
соціокомунікативного ресурсу.
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MODERN MUSEUM WITHIN THE INTERCULTURAL 
COMMUNICATION SYSTEM

The article examines the theoretical understanding of the most important 
aspects of cultural diplomacy. Based on international practice of setting up 
exhibitions and cultural programs dedicated to an intercultural dialogue, the museum 
is considered to be the places of presenting different interests, considering some 
things, ideas and their functions; to be mediators in an intercultural cooperation 
sphere, and to be independent communicational systems. The article analyzes 
the influence of the new forms of museum’s social activity on its basic functions. 
The article reveals the museum’s value as a cultural project that takes into account 
the dynamics of the development of innovations and events occurring 
not in a particular country but in the whole world. This research justifies 
the museum’s value as a unique space to serve the intercultural cooperation, 
informational and evaluative exchange between different social communities, 
ethnicities, generations; professional, age, territorial and other subcultures. 

Key words: museums mission, intercultural communication system, museum 
communication, globalization, cultural diplomacy. 
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ФАСЦИНАЦІЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ 
У ПУБЛІЧНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Метою статті є окреслення ролі фасцинації (від англ. fascination –
«зачаровування, чарівність») як комунікативної технології у дипломатичному 
вимірі. Наразі ситуація у сучасному суспільстві, яка робить людей надзвичайно 
залежними від різноманітних фасцинативних прийомів впливу, стала 

www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf.


поштовхом до розвитку сучасної науки комунікативної фасцинології. Остання 
є новим напрямом дослідження, предметом якого обрано комунікативні дії 
оптимального емоційного впливу на адресата [5; 6]. Стаття присвячена 
розгляду феномену фасцинації у сучасному дипломатичному дискурсі. 
Фасцинації притаманний широкий спектр комунікативного застосування, вона 
проявляється, наприклад, у публічних виступах, у ділових переговорах, у 
міжособистісному й публічному спілкуванні та ін. Однак, у лінгвістичних 
розвідках феномен фасцинації у дипломатичному дискурсі не є висвітленим, 
хоча фасцинація відіграє ключову роль в іміджі дипломата. У зв’язку з цим 
постає нагальна потреба в глибокому і чіткому усвідомленні сутності, 
механізмів і закономірностей дипломатичного спілкування з урахуванням 
фасцинації, і насамперед в аспекті опанування і практичного застосування 
засобів впливу.У нашому дослідженні визначаємо фасцинацію як ефективну 
комунікативну технологію, яка спрямована на завоювання уваги 
співрозмовника шляхом апелювання до його афективно-емоційної сфери з 
метою створення установки на комунікативний контакт. 

Ключові слова: фасцинація, дипломатичний дискурс, комунікативна 
технологія, імідж.

У дипломатичній сфері фасцинація посідає особливе, специфічне місце, 
адже вона формує ядро дипломатичної комунікації, з нею безпосередньо 
пов’язаний ефективний імідж дипломата, встановлення і підтримання 
дипломатичних стосунків. Інакше кажучи, фасцинативні технології 
спрямовуються на удосконалення дипломатичного іміджу, а створення 
комфорту виступає суттєвим засобом оптимізації самого процесу 
дипломатичної комунікації [4].

Фасцинація як комунікативна технологія у дипломатії передбачає
завоювання симпатії у різних комунікативних ситуаціях, становлення 
харизматичного діяча, досягнення поставлених цілей за допомогою 
афористичного слова і невербальних засобів, зацікавлення співрозмовника, 
привернення його уваги, створення позитивного враження.

Без залучення самоіміджу як процесу самовизначення і самопрезентації 
особистості неможливо досягти значних успіхів у будь-якій сфері діяльності
[4, c. 20]. Бажаний імідж – це імідж, який створюється задля сприйняття нас 
оточенням такими, як би нам того хотілося. Це образ особистості,до певної 
міри адекватний конкретній, реальній людині, який склався у її ділових 
партнерів на свідомому й підсвідомому рівнях. Формується він на основі: 
а) зовнішнього вигляду ділової людини; б) її манер (уміння триматись, 
спілкуватись, використовуючи мовні і невербальні сигнали); в) зовнішньої і 
внутрішньої культури; г) уміння себе подати (з підкресленням позитивних і 
приховуванням негативних рис) [5, c. 11].Самопрезентація дипломата базується 
на застосуванні ефектів фасцинації. У сучасних умовах стає очевидним, що 
розуміння сутності комунікативної діяльності та володіння засобами 
фасцинації – провідні чинники у досягненні ділового успіху дипломата. 
Володіння знаннями, уміннями та навичками конструктивної партнерської 
взаємодії, яка неможлива без фасцинації, належить до базових характеристик 



комунікативної компетенції дипломата [5, c. 20]. Дипломатові вкрай необхідне 
вміння справляти приємне, яке в подальшому визначатиме, як його 
сприйматимуть інші. Фактори, які впливають на формування першого 
враження про дипломата та його особистість: привабливий зовнішній вигляд;
ознаки емоційного стану; невербальна поведінка;мовна компетенція; якості 
особистості. 

Фасцинативне враження звичайно справляють люди, здатні до ефективної 
самопрезентації: з привабливою зовнішністю, впевнені у собі, уважні. Саме до 
комунікантів такого типу виникає симпатія. Фасцинативний стиль 
дипломатичної діяльності характеризується такими ознаками, як 
уввічливість, відкритість до спілкування. Для успішності дипломатичного 
спілкування одним із важливих факторів є фасцинація, яка базується 
на:природній чарівливості; соціальному інтелекті (вміння налаштуватися на 
оточення); егокомпетенції (усвідомлення власних вад і переваг).Нами 
розроблено прийоми фасцинативної дипломатичної комунікації: Уважне 
слухання. Демонстрація кращих сторін свого «Я». Демонстрація інтрересу до 
ін.. Розуміння й підтримування  ін.. Компліменти і похвала на адресу ін.
Підкреслення співрозмовникам спільності поглядів та інтересів. Позитивна 
емоційна налаштованість.

Наведемо основні аспекти невербальної поведінки дипломата, які здатні 
справити фасцинативне враження. Обличчя має бути пожвавленим, з 
посмішкою. Довірливому, фасцинативному діловому спілкуванню дипломата 
сприяє експресія, яку виражає його обличчя, а також міміка. Міміка дипломата 
має стимулювати емоції аудиторії. Вираз його обличчя має відповідати 
характеру його мовлення. У професійного дипломата «обличчя промовляє 
разом з його словами». Жестимають бути помірно виразними.Найвиразнішим і 
найпотужнішим засобом фасцинації є жест. Жестикуляція збільшується при 
емоційній піднесеності. Вона посилюється тоді, коли зворотний зв’язок між 
суб’єктами поганий і виникають певні труднощі при передаванні інформації 
один одному. У жестикуляції розмежовують жести, якими супроводять 
мовлення, і такі, що визначаються як самостимулюючі [1, c. 50]. Їх чергування 
робить спілкування емоційнішим, надає йому більшої фасцинації.

Візуальний контакт не має викликає відчуття дискомфорту. Специфічним 
значенням у знаковій системі невербальної комунікації наділений контакт очей, 
що є основним засобом візуального спілкування. Контакт очей є основою 
ділового спілкування, саме з нього, як правило, починається ділова взаємодія. 
Серед поглядів, характерних для мовленнєвого спілкування, виділяють діловий, 
соціальний та інтимний [2, c. 4]. Для ділового спілкування доцільно 
спрямовувати погляд на трикутник, нібито виписаний на чолі співрозмовника, 
тоді погляди будуть приблизно на одному рівні. Якщо дивитися на символічний 
трикутник, який проходить через лінію очей, але зміщується вже нижче 
підборіддя, спускаючись на тіло, – це або соціальний, або інтимний 
погляд.Оптимальною позою для публічного виступу вважається така, коли 
промовець стоїть, тримається прямо, ноги на ширині 15–30 см [2, c. 16].



Отже, до основних передумов, що у своєму комплексі забезпечують
ефективну дипломатичну взаємодію, належать: право мати й обстоювати 
власну точку зору;розуміння необхідності конструктивного діалогу;побудову 
платформи для подальшого співробітництва; вироблення засад адекватної 
поведінки комунікантів;вміння слухати співрозмовника; дотримання 
принципів моралі.У дипломатичній комунікації мовці прагнуть підтримувати 
кооперативну взаємодію. Таке спілкування ґрунтується на принципах 
увічливості (етикетності) Дж. Ліча та кооперації (співробітництва) П. Грайса
[3, c. 8], які передбачають шанобливе ставлення до співрозмовника, прагнення 
до злагоди, партнерства тощо. У ході розмови дипломати поводяться стримано 
навіть якщо співрозмовник проявляє емоції. Неконтрольовані емоції завжди 
негативно діють на вирішенні ситуацій. Існує психологічне правило про те, що 
у дискусії перемагає той, хто спокійний [4, c. 12]. Спокійна і раціональна 
реакція – найкраща відповідь на емоції партнера.У дипломатичній комунікації з 
домінантою фасцинації принцип ввічливості (етикетності) полягає у 
максимально високій оцінці особистості свого співрозмовника, володінні 
куртуазним (витончено ввічливим) стилем мовлення. Дотримання принципу 
ввічливості організує прийнятну для обох (усіх) сторін атмосферу спілкування, 
створює позитивний фон для реалізації комунікативних стратегій. Цей принцип
передбачає наявність таких характеристик спілкування: тактовності; 
обережного підходу до обраної співрозмовником комунікативної стратегії; 
враховування його інтересів; чутливості й готовності рівномірно розподіляти 
мовленнєву ініціативу, не обтяжувати розмову зайвими деталями, уникати 
домінування у процесі комунікації тощо. Застосування принципів увічливості 
та кооперації у спілкуванні допомагає дипломатові досягати поставленої мети, 
не ображаючи партнера по комунікації і залишаючи від розмови приємне 
враження. Таким чином, в основі ввічливої поведінки дипломата лежить 
взаємне бажання партнерів мовленнєвої взаємодії захистити, врятувати 
«обличчя» один одного. При цьому кожен із учасників комунікації вдається до 
різноманітних способів, аби максимально уникати потенційної загрози для 
«обличчя» як свого, так і співрозмовника, уникнення конфліктів, що є 
перспективним для конфліктології.

Література:
1. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации / 

Е. Н. Зарецкая. – Москва, 1998. – 475 с.
2. Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга 

менеджера PR / А. Зверинцев. – Санкт-Птербург, 1997.
3. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. – Москва : 

Алгоритм, 2000. – 728 с.
4. Конецкая В. П. Социология коммуникации / В. П. Конецкая. – Москва, 

1997. – 302 с.
5. Мельник Т. С. Mass-media : психологические процессы и эффекты / 

Т. С. Мельник. – Москва, 1996. – 159 с.
6. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / 

Г. Г. Почепцов. – Москва, 1999. –348 с.



Kozyarevych-Zozulya Liana
Candidate of Linguistics (Philology), Associate Professor

Kyiv National Linguistic University

FASCINATION AS COMMUNICATION TECHNOLOGY WITHIN 
DIPLOMATIC AREA

The article aims to outline the role of fascination as a communication 
technology within diplomatic survey. The current situation in modern society, 
that makes people addictive to different fascination tools of impact, has become 
a push to the development of the modern communication fascionology science. 
The latter is a new research area, with its subject consisting in communicative 
actions of the addressee optimal emotional influence. The article studies 
the fascination phenomenon within contemporary diplomatic discourse. Fascination 
is characterised with a wide range of communication sphere of usage: public 
statements, business negotiation, interpersonal and public communication etc. 
However, the linguistic studies of the fascination phenomenon in diplomatic 
discourse are not cleared up, though fascination plays a key role of the diplomat’s 
image. In this regard, there is an urgent need in a deep and clear understanding 
of the diplomatic communication’s nature, mechanisms and patterns, especially 
in terms of the impact tools’ mastering and political application. Our study 
determines fascination as an effective communication technology to draw attention 
through appealing to its affective and emotional sphere, thus providing 
a communicative contact. 

Key words: fascination, diplomatic discourse, communication technology, 
image.
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КІНОМИСТЕЦТВО У КОНТЕКСТІ 
МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Статтю присвячено кіномистецтву у контексті міжнародних 
стратегічних комунікацій. Головними цілями таких міжнародних комунікацій є 
формування позитивного іміджу країни за кордоном, ознайомлення  ін. народів 
з культурними цінностями, а також сприяння здійсненню процесу культурної 
взаємодії і взаєморозуміння, підтримки та ідентифікації, впливу на політичні 
рішення. Особливістю такої форми стратегічних комунікацій є трансляції 
національної культури та її популяризація в інших. країнах, завдяки чому 
можливо досягнути державних цілей на міжнародній арені.

Культуру у контексті міжнародних стратегічних комунікацій, 
найчастіше, пов’язують з зовнішньою культурною політикою чи культурною 



дипломатією. Утім, комплексних досліджень у даному контексті не 
проводилося. Тому дослідження сучасних методів культурних комунікацій має 
наукове та практичне значення.

Актуальним є вивчення кіномистецтва як сучасного інструменту 
міжнародних стратегічних комунікацій України, який використовує держава 
та громадські діячі для формування іміджу України на світовій арені та 
отримання підтримки урядів країн ЄС, США, Канади у протидії Російської 
агресії.

Ключові слова: міжнародні стратегічні комунікації, кіномистецтво, 
культурна політика, культурна дипломатія, державна стратегія, формування 
позитивного іміджу України.

Під час військової агресії, нових форм гібридної війни та активної 
пропаганди проти України, стає більш актуальними дослідження форм, методів, 
технологій використання національного потенціалу «м’якої сили», що дає 
можливість сформувати державну стратегію міжнародних комунікацій з метою 
захисту національних інтересів та побудови привабливого іміджу України. 

Україна має багато слабких сторін, багато загроз іміджу та національній 
безпеці. Чим відома Україна за кордоном сьогодні? Війна з Росією, корупція, 
Чорнобиль, Помаранчева революція, Революція Гідності, Тимошенко, 
Янукович, Вєрка Сердючка. Є звичайно і позитивні, сильні сторони: Джамала, 
Руслана, Євро 2012, Шевченко, брати Кличко, великі аграрні можливості, 
вигідне територіальне положення, багата культура та історія. Але для 
представлення України на міжнародній арені як рівного партнера, держави, яку 
треба розуміти та підтримати у часи російської агресії, необхідно розробити 
цілий комплекс міжнародних стратегічних комунікацій.

Аналізуючи міжнародні стратегічні комунікації України як комплекс 
заходів, що реалізуються державою з метою інформаційного та ідеологічного 
впливу на зарубіжні аудиторії з використанням національних ідей, культури, 
засобів масової інформації та масових комунікацій, спорту, науки та інше, 
пропоную дослідити національну культуру та можливості її експорту в інші 
країни. Головними цілями таких міжнародних комунікацій є формування 
позитивного іміджу країни за кордоном, ознайомлення  ін. народів з 
культурними цінностями, а також сприяння здійсненню процесу культурної 
взаємодії і взаєморозуміння між народами, підтримки та ідентифікації, впливу 
на політичні рішення. Особливістю такої форми стратегічних комунікацій є 
трансляції національної культури та її популяризація в інших країнах, завдяки
чому можливо досягнути державних цілей на міжнародній арені. 

Культуру у контексті міжнародних стратегічних комунікацій, найчастіше, 
пов’язують з зовнішньою культурною політикою чи культурною дипломатією. 
Утім, комплексних досліджень у даному контексті не проводилося. Тому 
дослідження сучасних методів культурних комунікацій має наукове та 
практичне значення. Вивчення форм та технологій кіномистецтва, музики, 
шоу-бізнесу, літературних творів, високої моди, художнього мистецтва та ін.
видів у контексті міжнародних стратегічних комунікацій є вкрай важливим. 



Науковці частіше вивчають різні форми внутрішньої та зовнішньої 
культурної політики держави. В контексті окресленої теми міжкультурне 
співробітництво розглядається як форма відносин між державами, яка 
забезпечує просування політичної ідеології в міжнародних відносинах, яка є 
складовою зовнішньої та внутрішньої політики держав в умовах трансформації 
політичної системи світу; «культурна дипломатія» розглядається як інструмент 
зовнішньої політики держав, який використовується для забезпечення 
національного культурного впливу на міжнародні відносини. Під «культурним 
імперіалізмом» розуміється практика нав’язування культури та культурних 
цінностей однієї нації іншим; «мультикультуралізм» визначається як політика 
підтримки взаємодії та взаємозбагачення культур у внутрішній політиці 
держави та екстраполяції її на зовнішні зносини [4, с. 112.]. З’явилися нові 
дослідження, зокрема, таких вчених: В. Бакальчук, О. Батіщева, С. Дрожжина, 
О. Задихайло, І. Ігнатченко, В. Карлова, С. Кіндзерський, С. Копацька, 
В. Михайлович, Н. Фесенко, С. Чукут, Ю. Пахомова, С. Кримський, 
Ю. Павленко, В. Кременя, В. Ткаченко, Б. Гуменюк, Є. Камінський, 
А. Дашкевич, В. Трощинський, О. Білорус, Ю. Мацейко, А. Гончаренко, 
О. Зернецька, І. Онищенко, Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко, 
Г. Почепцов, О. Коппель, В. Бурдяк, М. Ожевана, Б. Канцелярук, Є. Макаренко, 
Н. Сербіна, О. Лановенко. 

Актуальним є вивчення кіномистецтва як сучасного інструменту 
міжнародних стратегічних комунікацій України, який використовує держава та 
громадські діячі для формування іміджу України на світовій арені та отримання 
підтримки урядів країн ЄС, США, Канади у протидії Російської агресії. 

Кіномистецтво є одним з масових, видовищних та емоційних засобів 
стратегічних комунікацій, завдяки якому цілком можливо у доступній формі
донести для різних кіл аудиторії необхідні смисли та сформувати враження про 
ту чи іншу подію. Технологія стратегічних комунікацій являє собою участь 
українських фільмів у відомих міжнародних кінофестивалях, що дає 
можливість розказати свою історію, показати власну версію подій,
продемонструвати привабливість країни та отримати підтримку світових 
лідерів думок, ЗМІ [1].

У 2014–2015 рр. для досягнення національних цілей та формування 
позитивного іміджу України на світовій арені як країни-прибічника 
демократичних європейських цінностей у ЄС та США, українські митці 
створили низку документальних фільмів про Революцію Гідності, події 
2013–2014, в яких показали велике бажання українського народу за будь-яких 
обставин приєднатись до Європи. Показали наші подібні з європейськими 
країнами цінності та принципи, задля яких молоді люди та пересічні українці 
вийшли на вулиці та віддали своє життя. Так, на всесвітньовідомий 
міжнародний кінофестиваль «Оскар» було подано декілька документальних 
українських фільмів: «Зима в вогні», «Погляд тиші», «Що трапилося, 
Міс Симон?», «Еммі», «Земля карателів». Документальний фільм про Майдан 
«Зима в вогні» потрапив до п’ятірки претендентів на «Оскар» в номінації 
«Кращий документальний фільм». Ця картина була знята спільно з США, 



Великобританією й Україною. До неї увійшли інтерв’ю з учасниками протесту, 
записи з місця подій і великомасштабний погляд на конфлікт. Фільм «Зима в 
вогні» також демонстрували у Європі на Венеціанському кінофестивалі, стрічка 
отримала нагороду на кінофорумі в Торонто. Євген Афінеєвский – режисер 
фільму - нагороджений Хрестом Івана Мазепи. Також на кінофестиваль «Peace 
on Earth Film Festival» у Чикаго потрапили дві роботи про Україну: 
документальний фільми «Я українець: особисті історії революції» Бена Мозеса 
і короткометражка «Голодомор: Голоси свідків» Аріадни Охримович. 
Ці стрічки стали вірною комунікацією для побудови підтримки світової 
спільноти, зокрема, політиків та лідерів думок у США. 

Українські стрічки були показані і в Європі на найпрестижнішому 
Каннському кінофестивалі. Цикл українських фільмів «Зима, що нас змінила»,
який складається з 7 півгодинних епізодів, став спільним проектом телеканалу 
«1+1» і групи документалістів «Вавилон 13». Цикл українських фільмів був 
продемонстрований світовій спільноті на Каннському кінофестивалі у 2014 р. 
До нього також увійшли: «Небесна сотня», «Перша смерть», «Коктейлі 
Грушевського», «Межигір’я. Батіна хата», «Самооборона», «Пожежа у Будинку 
профспілок», «Автомайдан». «Майдан». Фільм «Майдан» українського 
режисера Сергія Лозниці (Нідерланди, Україна, 2014) був також представлений 
в конкурсній програмі фестивалю в Каннах і ще на кількох великих всесвітніх 
кінофорумах. Це 90 днів народного протистояння, зафіксовані статичною 
камерою, набір випадкових сцен з життя Майдану. 

Покази документальних українських фільмів були спрямовані привернути 
увагу світових лідерів думок, політиків та ЗМІ. Це допомогло Україні показати 
європейські цінності українського народу та отримати підтримку урядів цих 
країн проти військової агресії Росії. Масового поширення ці фільми не набули, 
тому що була обрана документальна форма. Можливо, в майбутньому 
з’являться художні фільми про Євромайдан з романтичними історіями чи 
сучасними спецефектами, орієнтовані на масового глядача та будуть 
демонструватися у кінотеатрах чи на телебаченні. 

На противагу зусиллям української сторони, Росія використала також 
інструмент кіномистецтва задля формування протилежної світової думки, 
вигідної військовому агресору. Була створена серія пропагандиських фільмів, 
які показали події в Україні 2013–2014 рр. з іншої сторони. Кінострічка 
«Україна в огні» американського режисера и продюсера Олівера Стоуна, 
володаря трьох премій «Оскар», показала події в Україні як державний 
переворот та розквіт націоналізму, фашизму у центрі Європи. Таким чином 
кінострічка стала стратегічною комунікацією Росії на світовій арені. Фільм був 
показаний на Міжнародному кінофестивалі в сицилійській Таорміні, де був 
визнаний кращою документальною стрічкою. Метою фільму було викликати 
сильні емоції, хоча факти, представлені у фільмі, серйозно розходяться з тим, 
як західні ЗМІ висвітлювали українські події тих місяців. Режисер особисто 
взяв інтерв’ю у президента РФ Володимира Путіна, а також у колишнього 
керівника України Віктора Януковича, який у лютому 2014 р. був усунений від 
влади начебто в результаті державного перевороту. У фільмі також 



представлена історія України з 1941 по 2014 рр.. Особливе місце виділено 
становленню націоналізму в країні – від Бандери до Тягнибока. Автори фільму 
називають реальних українських ультраправих політиків, діяльність яких 
спрямовується через океан, показують шокуючі кадри подій в Києві в 
2013–2014 рр. Крім того, телеглядачам показали десятки інтерв’ю та безліч 
документальних доказів того, що українська криза була виключно штучною і 
зрежисована у Вашингтоні [5, с. 71].

На підкріплення російської версії подій Революції Гідності, польський 
канал показав ще один скандально відомий антиукраїнський фільм про Майдан. 
Стрічка «Маски революції» вийшла в ефір 21 лютого 2016 р.. Фільм, знятий у
кращих традиціях російської пропаганди, транслював польський телеканал 
TVN24, інформує «Польське радіо». Перед показом стрічки ведуча програми 
Єва Ванарт згадала про другу річницю трагічних подій на Майдані, 
зазначивши, що пропонований документальний фільм є «спірним». Разом із 
тим польський журналіст видання «Newsweek» Міхал Кацевич, який тривалий 
час висвітлює події в Україні, назвав показ такого фільму скандалом і загрозою 
для самих поляків. На його думку, більшість поляків докладно не знає тих 
подій, а з огляду на вразливість поляків щодо теми українського націоналізму, 
фільм може зміцнити в поляках почуття страху і загрози, яка нібито виходить з 
боку нової України [4, с. 157].

Таким чином, при розробці стратегічних комунікацій України, треба бути 
готовими до протидії з боку Росії чи  ін. держав, які мають на меті сформувати 
іншу думку та вплинути на рішення світової спільноти. 

Ще однією технологію стратегічних комунікацій по представленню 
привабливості України, української культури та мистецтв через кіномистецтво 
є організація українських кінофестивалів в інших країнах. Така форма більш 
орієнтована на масового глядача, що надає можливість охопити більшу 
аудиторію та впливати на думку пересічних громадян розвинутих країн. 

Для впливу на європейську аудиторію, Україна організовує кінофестивалі 
у Європі. Перший Північний український кінофестиваль відкрився 20 квітня 
2015-го р. у Стокгольмі. Протягом п’яти тижнів, кожного понеділка, було 
представлено п’ять сучасних і класичних українських фільмів, які 
відображають актуальний стан українського кінематографу. Кіномани зі Швеції 
та  ін. скандинавських країн отримали можливість побачити новітнє українське 
кіно та підтримати українців. Фестиваль є некомерційною ініціативою 
Українського інституту в Швеції у співпраці з Ukraine Research Group та за 
інформаційної підтримки Посольства України у Швеції. Організатори планують 
зробити захід щорічним. Усі зібрані кошти підуть на гуманітарні потреби 
постраждалих від агресії людей на Сході України.

Щорічні Дні українського кіно у Брюсселі представляють найбільш 
резонансні сучасні стрічки, а також кінокласику в живому супроводі відомих 
українських музикантів під час Кінофестивалю «Ukraine On Film» у Брюсселі. 
У 2017-му р. кіноогляд пройде вдруге. Покази відбуваються у Центрі 
образотворчих мистецтв BOZAR, найбільшій культурній інституції Бельгії. 
Організатори події: Міністерство закордонних справ України, Державне 



агентство України з питань кіно, Центр образотворчих мистецтв BOZAR, 
«Артхаус Трафік», за підтримки Національного центру Олександра Довженка і 
Товариства українців Бельгії. Навесні 2015 р. у Швеції відбувся перший 
фестиваль українського кіно «Nordic Ukrainian Film Festival». Його 
організували Український інститут у Швеції разом з посольством України та 
компанією Ukraine Research Group. Представили 5 стрічок, серед яких «Тіні 
забутих предків». Цілком гідний старт. В Колумбійському університеті США 
існує діючий Клуб українського кіно. Тут відбуваються презентації, аналіз, 
обговорення проблем нашого кінематографу з такою активністю, якій би 
позаздрило навіть Державне агентство України з питань кіно [3, с. 125].
У Парижі 2015 р. відбувся Тиждень українського кіно. Жителям та гостям 
столиці світової моди демонстрували сучасні та класичні кінострічки 
українського виробництва. Над цим постарались Міністерство закордонних 
справ України та Держкіно. Восени 2015 р. в Польщі провели Фестиваль 
українського кінематографу (Festiwal Filmów Ukraińskich), під час якого 
друзям-полякам показали чотири українські твори: «Молитва за гетьмана 
Мазепу», режисера Юрія Ільєнко, «Вибачення», режисера Олександра Кіренко, 
«Аврора», режисера Оксани Байрак і «Одного дня я прокинуся» режисерки 
Марини Кондратевої. 

Також українські фільми були показні і канадським глядачам на 
фестивалі Toronto Ukrainian festival. Люди люблять Україну попри те, що 
знаходяться від неї далеко. Це доводить щорічний феєричний фестиваль 
української культури в Торонто, який, щоправда, важко назвати 
кінофестивалем. Зате цього р. в чотирьох містах Канади протягом півр.
показуватимуть найрізноманітніші українські фільми про Україну і про 
українців [3, с. 126].

Важливою технологією міжнародних стратегічних комунікацій є 
організація міжнародних кінофестивалів в Україні, що дає можливість 
побудувати комунікації з митцями, лідерами думок з  ін. країн, світових ЗМІ та 
продемонструвати Україну з різних аспектів. Участь іноземних команд в 
українських фестивалях впливає також на імідж країни, позитивне ставлення 
іноземної культурної спільноти. Тому що іноземні делегації можуть відвідати 
Україну і побачити її на власні очі, відвідати культурні та історичні пам’ятки 
[2, с. 94].

Одним з відомих кінофестивалів в Україні – Одéський міжнарóдний 
кінофестивáль (ОМКФ), який проводиться щорічно в Одесі у середині липня. 
Уперше відбувся у 2010 р.. Перші два роки фестиваль позиціонував себе як 
фестиваль фільмів для глядачів з особливим почуттям гумору. Згодом 
розширив спрямованість і заявив про себе як фестиваль арт-мейнстріму: кіно 
високого художнього рівня, яке розраховане на шир. аудиторію. Починаючи з 
2012 р. конкурсна програма складається з двох повноцінних розділів: 
Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів та окрема 
українська національна конкурсна програма. Організатори кіноподії поставили 
перед собою досить амбітні цілі – перетворити ОМКФ на один з головних 



кінофорумів Східної Європи і називають його «східноєвропейськими 
Каннами». 

Кінофестиваль «Відкрита Ніч» народився у червні 1997-го р. як огляд 
найцікавіших здобутків саме українського кіно, яке тоді переживало важкий 
час стагнації. На сьогодні фестиваль є своєрідною лабораторією з перевірки 
нових ідей для вітчизняних кінематографістів та пошуку молодих талантів, які 
можуть стати новими обличчями українського і світового кінематографу. За 18 
рр. роботи фестивалю у складі журі побували понад 100 відомих митців не 
лише України, а й світу. Серед них: Ліна Костенко, Олег Скрипка, Влад 
Троїцький, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, кінознавець з Польщі Гжегож 
Пеньковський, композитор Вірко Балей (США) та багато  ін.. Кожного року
фестиваль іменується як «Дубль». Головною локацією перших «Дублів» був 
майданчик на Андріївському узвозі. Але організатори фестивалю були 
вимушені змінити місце через деякі незручності цього майданчика. З 2014 р.
фестиваль проходить на столичному «Арт-причалі», який поєднує у собі дух 
історії та урбаністичного простору. Відкритий майданчик на березі Дніпра 
додає особливої магії, яку дуже цінують усі пошановувачі мистецтва. З 2014 р.
«1+1 медіа» стала партнером та співорганізатором події, що дозволило 
пов’язати світ кіно з телебаченням. Внаслідок цього програма конкурсу 
доповнилася окремими номінаціями і для телевізійних проектів: спеціальним 
репортажем, скетчком та рекламним роликом. Фестиваль щорічно розширює
свою географію. 2014 р. завдяки передовим технологіям фестиваль «Відкрита 
Ніч» охопив десятки міст України у форматі онлайн-трансляції. У 2015 р., 
окрім столиці, відкриті повноцінні майданчики ще у кількох українських 
містах, а у форматі онлайн-трансляції доєднатись до фестивалю зможуть у 
більш ніж 30 українських міст, а також Європа та Канада.

Привертає увагу світової спільноти до прав людини Міжнародний 
фестиваль документального кіно DOCUDAYS UA. Уперше відбувся у 2003 р.. 
Тоді програма включала документальні та ігрові фільми. Більшість із них були 
українськими прем’єрами. Організатори від початку вирішили, що покази 
відбуватимуться не лише в столиці, а й у регіонах України. Другий фестиваль 
відбувся 2005 р. й мав додаткову назву «Український контекст». Цього разу 
програма складалася здебільшого з неігрових фільмів. Після показів у Будинку 
кіно в Києві фестиваль вирушив у подорож областями України. Так виник 
мандрівний фестиваль «Дні кіно про права людини». Наступного р. на 
Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA) 
«Український контекст» було прийнято до міжнародної Мережі фестивалів про 
права людини Human Rights Film Network (HRFN). У 2006 р. на фестивалі 
вперше працює журі, а наступного р. свій приз запроваджують також українські 
журналісти. З 2008 р. програму було розділено на два конкурси: творчий і 
правозахисний, відтоді на фестивалі також працює два склади журі – журі 
творчого конкурсу і журі правозахисного конкурсу. Крім того, 2008 р.
фестиваль було остаточно перейменовано на Міжнародний фестиваль 
документального кіно про права людини Docudays UA. Фестиваль традиційно 
проходить протягом останнього тижня березня в київському Будинку кіно.



Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів, або 
просто KISFF – найширша панорама актуального короткого метру з усіх 
континентів, класика та новітні здобутки українського кіно, спеціальні події та 
світові прем’єри, навчальна та професійна секція – все це п’ятиденний марафон 
короткометражного кінематографу в самому центрі столиці. Робота над 
першим фестивалем почалася у 2011 р., а відбувся він навесні 2012 р.. Відтоді, 
незважаючи на об’єктиві та суб’єктивні обставини, захід проходить щорічно. 
Фестиваль є незалежною, неприбутковою, аполітичною та позаблоковою 
громадською організацією. Основне завдання полягає в просуванні 
короткометражного кіно. Фестиваль розвиває національну і міжнародну 
платформу для короткометражних фільмів з метою відкриття нових форм і 
методів кіновиробництва в Україні та за кордоном. Це національне та 
міжнародне місце зустрічі кіномитців, джерело натхнення та нових знань для 
професіоналів, студентів кіно. Це місце для розвитку талантів та популяризації 
кіно як привабливого культурного дозвілля для всіх можливих цільових груп. 
Це нагода для художників обмінюватися ідеями через спільне перебування на 
фестивалі. KISFF націлений представляти новітні розробки, просувати якість, 
естетику і тематичність в кінематографі. Фестиваль організовує конкурсну 
програму, представляє тематичні програми і ретроспективи, лекції, майстер-
класи та освітні програми, а також прагне інтегрувати найбільш перспективних 
українських режисерів та їх короткометражні фільми у світові фестивальні 
кола.

Міжнародний фестиваль Food Film Fest – фестиваль короткометражних 
фільмів про їжу. Їжа – невід’ємна частина життя людини. Тільки уявіть: ми 
готуємо їжу, коли хочемо проявити любов, ми ведемо дружні та ділові розмови 
за обідом, ми любимо збиратися за сімейною вечерею. Через їжу ми 
проявляємо турботу про себе і близьких. Має значення все: як ми їмо, де і з ким 
ми це робимо. Їжа – це більше, ніж просто задоволення голоду, це ціла 
культура, філософія, мистецтво. Фестиваль Food Film Fest зібрав кращі роботи 
міжнародних фестивалів, фільми, які зачіпають соціальні, культурні, 
гастрономічні теми. Роботи розділені на категорії: Food & People, Cook Book, 
Tastes like Animal, Food Porn, Food Ad, Food & Travel, Food & Comedy.

Таким чином, український кінематограф стає ефективним інструментом у 
побудові міжнародних стратегічних комунікацій України та формуванні 
позитивного іміджу країни у світі. Перемоги українських стрічок, номінації у 
всесвітньовідомих та престижних кінофестивалях, покази українських 
художніх фільмів на великих екранах у країнах ЄС, США, Канади, Японії та  ін.
країн, не тільки привертають увагу світової спільноти та світових ЗМІ до тієї чи 
іншої проблеми, а й є ефективним механізмом впливу на політичні рішення  ін.
країн щодо України. Тому державна підтримка талановитих українських митців 
є важливою для національної безпеки і має стати державною програмою. 
Проблема існує в тому, що у період економічної кризи фінансування таких 
проектів на державному рівні може бути складною задачею. Тому для 
вирішення цього завдання потрібно залучати приватний сектор. По-перше, як 
свідчить світовий досвід, українському бізнесу, який реалізує програми 



міжнародних стратегічних комунікацій, може бути надана державна підтримка 
на законодавчому рівні, надані податкові пільги. По-друге, українські компанії, 
які бажають вийти на західні ринки ЄС, США, Канади та  ін. країн, у своїй 
діяльності можуть використовувати кіномистецтво як побудову власних 
міжнародних комунікацій. Це призведе до формуванню не тільки позитивного 
іміджу українських товарів та послуг, а й іміджу України.
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CINEMATOGRAPHY IN THE CONTEXT 
OF INTERNATIONAL STRATEGIC COMMUNICATIONS

The article looks into cinematography in the context of international strategic 
communications. The main aims of these international communications 
are the followings: positive country image formation abroad, acquainting other 
nations with cultural values and promoting the process of cultural cooperation 
and mutual understanding, supporting and identification, influence on political 
decision-makings. The feature of such strategic communications’ form is a national 
cultural transmission and popularization of it in other countries. In its turn, it makes 
it possible state goals to be fulfiled on the international scene. 

In the context of international strategic communications, the culture 
is predominantly associated with external cultural politics and cultural diplomacy. 
However, multipurpose researches have not been carried out in this context. 
That is why contemporary methods of cultural communications researches have both 
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as scientific as practical meanings. The study of the cinematography 
as a contemporary international strategic communications tool of Ukraine is rather 
actual. The state and public actors use it for Ukrainian image formation 
on international scene and getting EU, USA and Canada governments support 
in counteracting the Russian aggression. 

Key words: international strategic communications, cinematography, 
cultural politics, cultural diplomacy, state strategy, Ukrainian positive image 
formation.
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ЕМІГРАЦІЙНІ ВИДАВНИЧІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНЦІВ У ХХ СТ.: 
КОНКУРЕНТИ ЧИ ПАРТНЕРИ?

Метою статті було виявлення особливостей діяльності та співпраці 
видавництв, створених українською діаспорою протягом ХХ ст. На основі 
архівних документів та матеріалів розглянуто взаємодію еміграційних 
видавництв, проаналізовано їхні зв’язки в умовах закордонного книговидання та 
українського діаспорного середовища. Увагу акцентовано на таких видавничих 
осередках, як «Смолоскип», «Пролог» – «Сучасність», «Нові дні», «Українська 
Видавнича Спілка» та Перша українська друкарня у Франції. Наведено факти, 
пов’язані з історією видавництва«Смолоскип», які свідчать про конкуренцію 
та змагальність між видавничими осередками української еміграції. У статті 
використано теоретичні методи: аналізу і синтезу, узагальнення, індукції і 
дедукції – для встановлення зв’язків між різними видавництвами в умовах 
закордонного та українського книговидання. Також використано емпіричний 
метод порівняння центрів видавничої справи. Загалом, незважаючи на дискусії 
та змагальний характер взаємодії, українські закордонні видавництва робили 
спільну справу – випускали та розповсюджували заборонену в СРСР
літературу. Попри конкуренцію та міжусобиці, саме закордонні українські 
осередки викривали злочини радянської влади й були гідними опонентами 
офіційній ідеології СРСР на міжнародному рівні. 

Ключові слова: українська діаспора, еміграція, конкуренція, видавництво 
«Смолоскип», видавництво «Сучасність», Осип Зінкевич.

Діяльність еміграційних видавництв, які відіграли важливу роль в історії 
українського книговидання, нині привертає увагу науковців з двох основних 
причин. По-перше, цінна архівна інформація, яка з ідеологічних причин 
тривалий час замовчувалася в УРСР, але її доносили до світової громади 
українські видавці діаспори, сьогодні стала доступною. По-друге, в умовах 
сучасного конкурентного ринку виникла потреба аналізу практичного досвіду 



тих видавничих осередків, зусиллями яких було закладено підґрунтя для 
сучасної професійної діяльності в галузі книжкової справи. 

Сучасні українські вчені побіжно згадують діаспорні видавничі осередки 
та їхню співпрацю в контексті досліджень опозиційного руху другої половини 
ХХ ст. (Ю. Каганов, Г. Касьянов, Т. Лутчин), українського самвидаву 
(С. Лис, О. Обертас, О. Спанатій), діяльності шістдесятників 
(Л. Тарнашинська), української еміграції (В. Губарець, Ю. Недужко, 
О. Омельковець). Зв’язки між видавничими осередками за кордоном
фрагментарно висвітлюють М. Тимошик, В. Чекалюк. Проте, з огляду на 
актуальність теми, увага науковців до вивчення співпраці діаспорних 
видавництв досі є недостатньою. 

Насамперед варто відзначити спільні проекти видавничих осередків 
українців за кордоном. Так, помітними були спільні проекти видавництва 
«Смолоскипа» (Балтимор) з Першою Українською Друкарнею (Париж), 
зокрема видання бібліотеки «Вільна Думка» (В. Чорновіл «Лихо з розуму», 
Є. Сверстюк «Собор у риштованні», В. Мороз «Бумеранг», вісім випусків 
забороненого в Україні «Українського Вісн.а») та серія «Широке море 
України» (до 1972 р. вийшло сім томів). Значиму роль цих видань зауважив у 
статті «Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції»
[8, с. 195–204]М. Тимошик. Літературознавець Л. Тарнашинська в монографії 
«Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний 
та поетикальний аспекти)» [7] проаналізувала одне з видань, випущене 
«Смолоскипом» спільно з Першою українською друкарнею у Франції, – «Собор 
у риштованні» Є. Сверстюка. Дослідниця акцентувала на тому, як позначилася 
випущена за кордоном книжка на долі українського правозахисника –
подальшому арешті та позбавленні волі в таборах суворого режиму.

Праці самвидаву за кордоном в 2-й половині ХХ ст. паралельно 
випускали такі осередки: видавництва «Пролог» – «Сучасність» (Нью-Йорк –
Мюнхен), видавництво «Нові дні» (Торонто), «Смолоскип» (Балтимор), 
«Українська Видавнича Спілка» та її часопис «Визвольний шлях» (Лондон), 
Перша українська друкарня у Франції (Париж). Тому виникла змагальність 
серед видавців, зумовлена передусім потребою оперативності, що могла 
вплинути на долю українських політв’язнів. Мали також місце і внутрішні 
міжусобиці, які панували в еміграційній громаді. Так, у «Повідомленні УРДП, 
ОУНз, УНДО», уміщеному в збірнику матеріалів Конгресу української вільної 
політичної думки (Мюнхен, 1972) зазначено: «На жаль, українська політична 
еміграція продовжувала перебувати у власному ґетто, яке ділилося ще на ряд 
внутрішніх ґетто, з своїми політичними ідеями, з своїм розумінням дійсности в 
Україні і з своєю пресою, що все те канонізувала» [1, арк. 8]. Наслідком такого 
поділу еміграції були невиправдані закиди та обвинувачення різними 
осередками своїх колег, які переростали в масові обговорення українською 
громадою.

В умовах еміграційної діяльності серед видавців виникали різні 
суперечливі моменти, про що відзначивдослідник О. Обертас. Науковець 



звернув увагу на «боротьбу» між еміграційними видавцями за право першими 
надрукувати заборонені в СРСР праці, що потрапляли за кордон [6, с. 64]. 

Розглянемо окремі суперечки між українськими видавцями еміграції на 
прикладі українського видавництва у США – «Смолоскип». 

Заслуговують на увагу матеріали, пов’язані з постаттю засновника й 
очільника «Смолоскипа» – Осипа Зінкевича. У листі до представників 
Українського конгресового комітету Америки (Нью-Йорк) О. Зінкевич 
зауважив: «Безпосередньою причиною мого прохання є виступ у «Вісник у 
ООЧСУ», Ч. 4 / 184 / за квітень 1964 р. на сторінках 28–30, у статті Е. Юренка 
«Мобілізація п’ятої колони», в якій поруч ін. громадян є теж і очорнена особа, 
під якою кожен, що знає мене, відразу пізнає, що мова про мене» [4]. Наклепи 
на О. Зінкевича у «Вісн.у Організації оборони чотирьох свобід України» мали 
спричинити недовіру української громади до «Смолоскипа». Цей факт виразно 
засвідчує, що представникам видавництва доводилося працювати в умовах 
роз’єднаності та конкуренції серед друкованих органів українців за кордоном.

Про конкуренцію між видавничими осередками української еміграції 
свідчить і демонструє факт з історії видавництва, зафіксований у листі 
О. Зінкевича 1973 р. до А. Лозинського, головного редактора часопису 
«Поступ» (видання Товариства Української Студіюючої Молоді ім. Миколи 
Міхновського (ТУСМ) у Нью-Йорку) Протягом 1970–1973 рр. видання ТУСМу 
виходило під назвою «Смолоскип». О. Зінкевичу довелося відстоювати право 
на свою назву та пояснювати, що, хоча редакція журналу «Смолоскип» 
припинила випуск періодичного видання, вона цим самим розширила 
діяльність у різних напрямах – видавничому, інформаційному й оборонному. 
Паралельне виникнення журналу «Смолоскип» було неможливим не лише з 
принципів моралі й етики. Емблема та назва «Смолоскип», як пояснив голова 
видавництва, «зареєстровані українською та англійською мовами в 
патентовомуБюрі у Вашингтоні» [4, арк. 1].

З видавництвом «Смолоскип» пов’язані три дискусії в еміграційному 
середовищі українців. Перша дискусія стосувалася постаті М. Хвильового. Як 
тільки видавництво оголосило, що планує видати його твори, у Нью-Йорку, 
Торонто, Каліфорнії відбулися публічні наради, на яких засудили 
«фітільовщиків» (справжнє прізвище Хвильового – Фітільов). Суперечка 
розвивалася навколо новели М. Хвильового «Я (Романтика)», написаній від 
першої особи. В образі чекіста, який убив власну матір, критики вбачали самого 
автора. Лише після того, як О. Зінкевич у Гарвардському університеті знайшов 
«Літературну газету» від 17 травня 1933 р., де були фотографії, на яких за 
труною М. Хвильового йдуть його донька й мати, дискусію припинили. 

Друга суперечка виникла на основі культурного обміну. Українська 
громада була поділена на два табори, між якими велася постійна боротьба: 
перший – ОУН (б), другий – ОУН (м). Бандерівці вважали, що кожний, хто 
приїздив з України, був агентом КДБ. Генералом КДБ називали Д. Павличка. 
Завдання мельниківців, до яких належав і О. Зінкевич, було інше – зустрічатися 
з українцями СРСР, передавати їм закордонні видання. Після дискусії, 
пов’язаної з ініціативою студентів з Ратгерського університету запросити 



представників уряду УРСР, редакція «Смолоскипа» розробила навіть 
спеціальну анкету для своїх читачів, через яку намагалася з’ясувати їхнє 
ставлення до подібних зустрічей. Незважаючи на двозначне сприйняття в 
американському еміграційному середовищі, спілкування представників 
«Смолоскипа» з українцями УРСР дало помітні результати: стали можливі 
видавничі проекти видавництва, зокрема вищезгаданий п’ятитомник 
М. Хвильового (у той час він був заборонений в СРСР). І. Драч, який 
зустрічався з О. Зінкевичем у Канаді, перший привіз видання М. Хвильового в 
Україну. У зв’язку з культурним обміном у 1965–1966 рр. О. Зінкевича 
засудили в м. Балтиморі через те, що він підтримував зв’язки з українцями з 
УРСР, які могли бути агентами КДБ, проте громадський суд не міг його ні 
покарати, ні виправдати.

Третя дискусія була пов’язана з виданням спогадів Д. Шумука 
«За східнім обрієм» (1974). В ОУН (б) стверджували, що його праця –
«КДБістська» й погляди Д. Шумука – сфальшовані. Незважаючи на дискусію, 
«Смолоскип» завдяки родичам А. Горохович одержав рукопис і взявся за 
видання. Коли книжку було надруковано, А. Драган, редактор газети 
«Свобода», телефоном застерігав О. Зінкевича не пускати в продаж видання. 
Натомість очільник «Смолоскипа» написав офіційного листа до ОУН (б), 
у якому просив довести, які саме фрагменти в книжці сфальшовані, й пообіцяв 
у разі достатніх доказів скликати журналістів і цілий тираж спалити публічно 
як «КДБістську» провокацію. Жодної відповіді «Смолоскип» не одержав;
книжку стали поширювати, і вона спричинила активну дискусію в еміграційній 
пресі. Найвідомішою була серія статей Л. Шанковського «Спомини Д. Шумука 
у світлі фактів» в часописі «Визвольний Шлях» [9, с. 64–81], автор якої 
доводив, що видані спогади були сфальсифіковані радянською владою. 
Головним аргументом на захист видавництва «Смолоскип» є свідчення самого 
Д. Шумука, опубліковані в газеті «Свобода»: «Шумук категорично підтвердив, 
що опубліковані спогади написав він сам: “Всі діялоги в книжці є такі, як я їх 
написав... Є й деякі помилки; мова не така, тут і там село не так назване, але по 
суті все це я написав”. У зв’язку зі своїми споминами Д. Шумук зауважив, що 
він взагалі нікого не боїться, навіть і тих, що робили його «кагебістом», мабуть, 
маючи на думці рецензії в часописах «Мета» і «Гомін України»; Шумук –
учасник тих подій, писав про те, що бачив на власні очі» [9, с. 3]. Виступ 
автора, який взяв на себе відповідальність за текст спогадів, демонстративно 
підтвердив безпідставність звинувачень «Смолоскипа» авторами української 
закордонної періодики.

Незважаючи на дискусії та змагальність між собою, українські закордонні 
видавництва робили одну спільну справу – випускаючи та розповсюджуючи 
літературу, заборонену в СРСР, ці осередки викривали злочини радянської 
влади й були гідними опонентами офіційній ідеології СРСР на міжнародному 
рівні. 
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The article identifies of characteristics and collaboration of publishing houses, 
created by Ukrainian Diaspora during the twentieth century, was the purpose 
of the article. Based on archival documents and materials it was considered 
the interaction immigration of publishing houses, analyzed their relationship in terms 
of foreign publishing and Ukrainian Diaspora environment. The attention 
was accented on these publishing houses as «Smoloskyp»,«Proloh» – «Suchasnist», 
«Novi dni», «Ukrainska Vydavnycha Spilka» and the First Ukrainian printing house 
in France. In this article there are the facts connected with the history 
of the publishing house «Smoloskyp» which show competition between publishing 
centers of the Ukrainian emigration. The article has the theoretical methods 
of analysis and synthesis, synthesis, induction and deduction – to establish links 
between different publishers in terms of foreign and Ukrainian book publishing. 
The empirical method of comparing the centers of publishing is also used. 
Overall, despite the discussion and the adversarial nature of the interaction, 
Ukrainian foreign publishers made common task, they produced and distributed 
literature banned in the Soviet Union. Despite the competition and strife, Ukrainian 
foreign centers exposed the crimes of the Soviet regime and were worthy opponents, 
the official ideology of the USSR internationally.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ 
В УМОВАХ СУЧАСНИХ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ 

І КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті досліджується використання технологій з метою підвищення 
можливостей у сфері перекладу, як обов’язкової вимоги в суспільстві, яке хоче 
впоратися з бурхливим розвитком інформаційного контенту під час швидко 
прогресуючої глобалізації.

Статтю присвячено проблемі використання комп’ютерних технологій 
вчителямидля підготовки своїх студентів до майбутнього, якезаповнено 
гаджетами, включаючи планшети, мобільні телефони, комп’ютери та багато 



іншого. Було проаналізовано різні методи викладання іноземної мови за 
допомогою машинного перекладу.

Значення цього дослідженняв наступному: 1) воно показує ситуації, в 
яких вчителі можуть використовувати комп’ютерний переклад. 2) містить 
рекомендації з метою сприяння ефективному використанню переклада в 
вивченні мови та викладання.

Розглянуто проблему машинного перекладу як метод, який при вивченні 
іноземної мови може допомогти студентам сформувати загальні компетенції 
і повинен використовуватися розумно, цілеспрямовано, систематично і на 
регулярній основі.

Ключові слова: медіакомунікація,інформаційні технології, глобалізація, 
комп’ютерний переклад, інтернет-ресурси.

Постановка проблеми. В умовах формування інформаційного 
суспільства, розвитку медіакультури, гуманітарні науки стрімко зближуються з 
гуманітарними технологіями, сучасними комунікаційними практиками та 
процесами. Вчені-гуманітарії все активніше залучаються до участі в 
обговоренні та вирішенні основних проблем і питань медіаосвіти, підготовки 
фахівців у галузях перекладу і медіа, творчо мислячих журналістів, фахівців в 
області реклами і зв’язків з громадськістю, маркетингових та інтегрованих 
комунікацій. У зв’язку з цим доцільно вказати на інформаційний підхід до 
дослідження перекладу в умовах сучасних комп’ютерних технологій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Навчання іноземним мовам 
у вузі є областю, де інноваційні технології можуть принципово змінити не 
тільки методи роботи але і її результати. Це відзначають багато вітчизняних 
дослідників (Е. Азімова, І. В. Бабенко, О. О. Білецька, А. І. Валицкий, 
Е. В. Вохришева, О. П. Крюкова, А. Г. Олійник, Е. С. Полат, І. В. Роберт і ін.)
і зарубіжні дослідники (К. Беннет, Дж. Кемпбелл, Д. Садкер і ін.). Інноваційні 
технології сприяють залученню учнів в активну навчальну діяльність, сприяють 
розвитку у них самостійного, творчого і відповідального підходу до навчання, 
підвищення автономності та мотивації в навчанні. Однак не можна повністю 
відмовлятися і від традиційних технологій, так як повсюдне впровадження 
інноваційних технологій не завжди сприяє вирішенню освітніх завдань.

При вивченні англійської мови студенти частіше за все отримують
домашнє завданняу вигляді друкованого тексту, який їм необхідно перекласти 
дома. На наступних заняттях переклади обговорюються, редагуються і
оцінюються викладачем. У багатьох випадках учень і викладач у процесі 
навчання можуть обходитися виключно ручкою, папером і набором друкованих
словників та довідкових матеріалів. Виняткову роль і при перекладацькому 
аналізі і в процесі самого перекладу грає контекстуалізація тексту, іншими 
словами, перекладач повинен усвідомити фрагмент реальності, відбитий 
у тексті, і вписати його в широкий лінгвокультурний контекст. Проаналізувати і 
зрозуміти значення лексичних та граматичних одиниць у тексті оригіналу 
перекладачеві допомагають словники і різноманітні лінгвістичні довідники. 
«Побачити» за текстом фрагмент дійсності і осягнути його ставлення до 



дійсності в цілому перекладачеві дозволяє його кругозір, його 
лінгвокраїнознавчі знання, а також різноманітні довідники як 
лінгвокраїнознавчого, так і спеціального характеру.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте
очевидно, що такий підхід в сьогоднішніх умовах виявляє все більшу
неспроможність. Практика показує, що в набір робочих інструментів сучасного
перекладача повинен входити, крім усього перерахованого вище, як мінімум
комп’ютер з доступом в Інтернет, а в число умінь, навички роботи з ним.
Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної
учням і вчителям інформації з будь-якої точки земної кулі на будь-якій мові
світу. Користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати 
список літератури за бібліотечним каталогом британських бібліотек, отримати 
на своему екрані відповідний матеріал, провести пошук статті, періодичного 
видання, реферату, звіту, ін. джерел необхідної інформації з найрізноманітніших
журналів англійською мовою. 

Мета статті. Метою статті є розробка та апробація в реальному 
освітньому процесі моделі поєднання традиційних та інноваційних технологій в 
навчанні студентів усного і письмового перекладу, пов’язаному з необхідністю 
моделювання синтаксичних і семантичних перетворень, які неминуче 
відбуваються в процесі перекладу з англійської мови на українську і з 
української мови на англійську.

Виклад основного матеріалу. В даний часприрістзнаньу всіх галузях 
людської діяльності, а також мовні зміни (особливо в області сленгу,
спеціальної термінологіїі тощо) відбуваються темпами, що випереджають
періодичність видання паперових словників і довідників. Ось чому сучасні учні 
замість паперових словників все частіше користуються допомогою перекладача 
Google. Учні нерідко приносять на заняття переклади з орфографічними і
пунктуаційними помилками, збереженими в латинському написанні власними 
іменами та назвами, залишеними вдужках«запасними» варіантами перекладу і
навіть з недописаними до кінця реченнями. При сприйнятті тексту на слух
багато з цих недоліків залишаються непоміченими, в результаті чого приходити
в клас чи в аудиторію з «сирими» перекладами входить у учнів в звичку, і, як 
наслідок, оцінка його контрольних чи екзаменаційних робіт виявляється нижче 
очікуваної. Нажаль, учні не враховують автентичність інформації при 
писемному перекладі, що є дуже важливим. Проте автентичні тексті засобів 
масової інформації можна розглядати і як засіб високомотивованого навчання 
читанню, основу особистісне орієнтованого спілкування, опосередкованого
названими текстами, так і основою навчання писемному перекладу, з 
послідуючим відтворенням та вільним використанням нових мовних засобів у 
природному мовному середовищі.

Адекватне використання Інтернет-ресурсів трансформує традиційну 
методику навчання, дозволяє координувати вивчення іноземної мови з 
вивченням компонентів міжкультурної комунікації, з отриманням об’єктивних 
знань з культури та актуальності країни досліджуваної мови, з кращим 
сприйняттям іноземного менталітету.



Зайве говорити про те, що перш, ніж радити учням звернутися до тієї чи 
іншої бази даних в Інтернеті, вчитель сам повинен знати про зміст цієї 
інформації та їїмовних засобах.

Перед сучасним вчителем іноземної мови з’явилася мета – дати учням 
лінгвістично обґрунтовані орієнтири при роботі з текстами, перекладеними 
машиною, поставити аналіз комп’ютерного перекладу на службу вивчення 
англійської мови. Пошукові системи Google і Яндекс дійсно відкривають перед 
учнями дуже широкі можливості. За кілька секунд можна перевірити, в якому 
контексті зустрічається те чи інше поєднання, що викликає труднощі при 
перекладі. Багатомовні інструменти (насамперед Вікіпедія) дозволяють 
перемикатися між статтями, написаними на одну тему, але на різних мовах. 
В результаті перекладач (учень) отримує можливість порівняти термінологію 
мов оригіналу та перекладу в тій чи іншій вузькій предметній області. Учні, які 
не впевнені, яке формулювання краще використовувати (наприклад, «heavy 
rain» або «strong rain» ), можуть задати обидва варіанти в рядку пошуку Google, 
та порівняти частотність кожного з них за кількістю знайдених сторінок 
(23 міліона 200 тисяч для «heavy rain» і 247 000 для «strong rain»). Щоб Google 
шукав саме словосполучення, а не окремі слова, їх потрібно взяти в лапки. 
Зрозуміло, використовувати Інтернет, як основне джерело інформації для 
прийняття рішення, потрібно дуже обережно. Сам факт, що в мережі знайшлося 
більше 247 тисяч сайтів, що містять неідіоматичний в англійській мові вираз 
«strong rain», говорить про надійність цього джерела. В результаті аналізу
комп’ютерного перекладу учні повинні зрозуміти: чим більше термінологічна 
лексика, тимвища ймовірність того, що комп’ютерний перекладач переведе її
правильно. Ось чому в комп’ютерному перекладі речення Mr. Ripley has a big
family: he has a grandmother, a grandfather, a mother, a father, a wife, a son, a
daughter, а dog and a cat з високим ступенем ймовірності помилок не виявиться –
адже слова, яки описують родинні стосунки, а також назви тварин, часто мають 
одне значення: У містера Ріплі велика родина: у нього є бабуся, дідусь, мама, 
тато, дружина, син, дочка, собакаі кішка.

Вчитель звертає увагуучнівна те, що форма однини у мові перекладу 
незавжди відповідає форма однини іншомовного слова (це ж вірно і для 
форммножини), і комп’ютерні програми, як правило, не справляються з такими
відмінностями. Так, наприклад, українською мовою ми повинні сказати 
«жахлива новина», в той час, як в англійській мові слово news, 
використовується в однині, хоча має форму множини : This news is horrible.

Не розрізняє комп’ютерна програмаі множини в прізвищах всієї родини,
порушуючи при перекладі гармонійний зв’язок між множиною дієслова та 
множиною прикметника. Розглянемо речення: Within a short walk of Longbourn
lived a family with whom the Bennets were particularly intimate. Слово 
«TheBennets» комп’ютерна програма «зрозумила» як власний іменник в однині 
з артиклем, що спричинило переклад прикметника «intimate» також в однині. 
Тому, замість перекладу «Неподалік від Лонгборна жила сім’я, з якоюБеннети 
підтримували особливо близькі стосунки» комп’ютер переклав «У декількох 



хвилинах ходьби від Лонгборн жила сім’я, з якими Беннет були особливо
близьким», ігноруючиродовий відмінок місцевості Лонгборн.

Ще один приклад, коликомп’ютерна програма не розрізняє однини і 
множини прикметника, перекладаючи прикметник автономно і тому 
неправильно: His clothes arequite clean – Його одяг досить чисті. В англійській 
мові слово clothes потребує дієслова в множині, тому «are clean» перекладено 
як «чисті». В українській мові слово «одяг» потребує прикметника в однині
«чистий»: Його одяг досить чистий.

Комп’ютерна програма нерідко робить помилки в підрядних 
конструкціях, так як не може зрозуміти синтаксичну структуру речень. Учневі
для правильного перекладу речень з підрядним сполучником необхідно
представляти їх синтаксичну структуру. Розглянемо англійське речення і його 
переклад за допомогою комп’ютера: The good news is you don’t have to pay for it! –
Доброю новиною є те ви не повинні платити за це. Відсутність в англійському 
реченні підрядного сполучника «that»комп’ютерна програма не враховує, що 
лишає речення його єдності, форми і змісту.

Отже, ми розглянули лише декілька висновків, які допоможуть учням 
коригувати результати роботи комп’ютерної програми. Список цей, зрозуміло, 
неповний і повинен бути доповнений шляхом порівняльного аналізу текстів 
іноземною мовою та їх комп’ютерних перекладів. Слід зазначити, що ці 
висновки важливі не тільки для корекції комп’ютерного перекладу , але для 
навичок правильного перекладу в цілому, оскільки закликають учнів при 
перекладі з увагою ставитися до сурядних конструкцій, прийменників, до 
вибору числових форм імен, видових форм дієслова. Комп’ютерний переклад в 
даному випадку служить зручним інструментом для навчання цим навичкам , 
оскільки в максимально наочній формі показує, до чого призводить нехтування 
подібними нюансами.

Висновки і пропозиції. Комп’ютерний переклад дозволяє учням легко 
познайомитися зі значеннями незнайомих лексичних одиниць і з новими 
значеннями уже відомих їм слів. Крім того, порівняння систем мови-джерела і 
мови-перекладу розвиває в учнів навички лінгвістичного мислення, перетворює 
переклад тексту на свого роду лінгвістичну задачу, коли потрібно не лише 
виправити помилку комп’ютерного перекладу, але й спробувати зрозуміти, 
чому вона була зроблена в даному місці. Тим самим у учнів розвиваються 
навички дослідницької роботи. Учні також набувають навичкиперекладу та 
виправлення своїх і чужих текстових помилок.

У цілому ж стихійне і, по суті, «сліпе» використання учнями програм 
комп’ютерного перекладу, яке ми поки спостерігаємо, в процесі такої роботи 
ставиться під керівництво вчителя і стає лінгвістично змістовним. В учнів 
виробляються навички поводження з результатами роботи комп’ютерної 
програми – вміння розпізнавати вірні і невірні фрагменти комп’ютерного 
перекладу, коригувати невірні фрагменти. Треба пам’ятати: переклад являє 
собою аналітично-вариативний пошук, техніці якого треба навчати.

Залучення в медіаосвітню сферу перекладачів з міждисциплінарним 
мисленням і науково-педагогічною підготовкою нині є надзвичайно важливим 



етапом осмислення проблем інтеграції науки і освіти, медіаосвіти, художньої 
культури та медіасреди, медіакомунікацій і мистецтва, формування у студентів 
загальнокультурних і професійних компетенцій у сфері рекламного, 
журналістської творчості, використання креативних технологій в зв’язках з 
громадськістю, просування арт- і медіа-проектів.
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INFORMATION APPROACH TO THE TRANSLATION STUDY 
IN CONDITIONS OF MEDIA COMMUNICATION 

AND COMPUTER TECHNOLOGY

The article looks into the technological advances as unprecedented changes 
in translation as a means of interlingual communication, education 
and informational culture, studies the particular roles that translators and teachers 
play in an increasingly technology-dependent globalized society.

The article is devoted to the problem of using technology by teachers and their 
opportunities to prepare their students for a future flooded with gadgets including 
tablets, mobile phones, computers, and so much more.Different methods of teaching 
foreign language with machine translation has been analyzed.
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The significance of this study stems from the following: 1) It shows situations 
where teachers can usemachine translation. 2) It provides guidelines to promote 
the effective use of translation in the language learning and teaching.

The author in the article touches upon the problem of machine translation 
as a classroom technique that can help students achieve competence in the foreign 
language and must be used sensibly, purposefully, systematically and on a regular 
basis.

Key words: media communications, information technology, globalization, 
computer-aided translation, online resources.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ІДІЛ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ СПІЛЬНОТУ

Мета статті – дослідити інформаційний тероризм ІДІЛ у мережі 
Інтернет та специфіку його впливу на міжнародну спільноту. 

Методи. Під час дослідження аналізувалися зарубіжні та вітчизняні 
наукові праці. У статті наводяться авторські спостереження за 
інформаційно-комунікаційною діяльністю ІДІЛ в мережі Інтернет. 
Використано комплекс загальнонаукових, логічних, спеціальних методів.

Результати і висновки. Встановлено, що терористичне угрупування 
серед інформаційно-комунікаційних інструментів часто використовує 
інформаційний тероризм, який має різний вплив на супротивників, 
прихильників, а також тих людей і організацій, які ще не визначилися на чиїй 
стороні.Серед прикладів інформаційного тероризму в статті аналізуються 
розповсюдження в мережі Інтернет відео публічних страт, поширення 
звернень представників та керівництва терористичної організації з погрозами, 
ультиматумами, шантажем і промовами після вчинених терактів, поширення 
документальних фільмів з жорстокими сценами.

Ключові слова: інформаційний тероризм, ІДІЛ, Інтернет, вплив

Абревіатура ІДІЛ найчастіше асоціюється з тероризмом і страшними 
епізодами діяльності цієї організації, адже основним інструментом її сили є 
використання заборонених методів ведення війни, відкидання всіх 
міжнародних норм і правил гри, що несе загрозу безпеки життю людей у 
всьому світі. Серед багатьох інструментів впливу терористичної організації 
варто виокремити інформаційний тероризм, платформою розгортання якого 
часто слугує мережа Інтернет. Інформаційний тероризм супроводжує будь-яку 
терористичну діяльність, адже її основна мета – донесення шкідливої 
інформації до об’єктів впливу. Від рук членів ІДІЛ постійно гинуть люди, але 
відеозйомка і розповсюдження контенту з жорстокими сценами страт і масових 



вбивств має продуману стратегію і завдання – залякати супротивника, ввести 
страх в ряди військових, паралізувати органи влади різних держав, 
продемонструвати силу тощо. 

Тема тероризму останнім часом не зникає зі шпальт світових ЗМІ, 
з’явилася велика кількість праць багатьох вітчизняних науковців та зарубіжних 
колег, присвячені тероризму. Водночас пильного вивчення потребує 
надпотужний інструмент впливу на великі групи людей – інформаційний 
тероризм.

Серед науковців, які приділяли увагу окремим проблемам 
інформаційного тероризму, розвитку новітніх інструментів інформаційного 
впливу на свідомість населення, трансформації терористичних методів в умовах 
глобалізації, варто виокремити: Б. Хофмана, В. Канціра, В. Коцура, 
Г. Мюнклера, Г. Почепцова, Г. Фороса, Д. Белла, Є. Мірошниченка, 
Ж. Бодрійара, М. Кастельса, М. Требі, Н. Бєлоусова, С. Кара-Мурзу, 
С. Хантінгтона, Т. Єрохіна, Ф. Фукуяму, Ю. Батуріна тощо.

Найчастіше поняття інформаційного тероризму пов’язують з 
інформаційно-технічним його складником – завдання збитків інформаційному 
середовищу супротивникаабойого окремим елементам: руйнування 
комп’ютерних систем,елементної бази, придушення ліній зв’язку, штучне 
перезавантаження вузлів комунікації тощо. Крім цього, інформаційний 
тероризм має й інформаційно-психологічний складник – поширення шкідливої 
інформації, дезінформації, чуток, демонстрації могутності терористичних 
організацій з метою залякування і впливу, що, на нашу думку, потребує 
додаткового наукового вивчення.

Отже, мета статті – дослідити інформаційний тероризм ІДІЛ у мережі 
Інтернет і специфіку його впливу на міжнародну спільноту.

Завдання статті: проаналізувати приклади інформаційного тероризму 
ІДІЛ в Інтернет, дослідити результати впливу інформаційного тероризму на 
лояльні та ворожі цільові аудиторії інформаційного агресора. 

Під інформаційним тероризмом у цій статті ми будемо розуміти –
діяльність, щоспрямована на залякування населення, військових супротивника 
й органів влади за допомогою поширення небезпечної інформації з метою 
досягнення злочинних намірів (інформаційно-технічний складник 
інформаційного тероризму залишаємо поза увагою).

Серед прикладів інформаційного тероризму ми розглянемо: 
розповсюдження в мережі Інтернет відео публічних страт, поширення звернень 
представників та керівництва терористичної організації з погрозами, 
ультиматумами, шантажем і промовами після вчинених терактів, поширення 
документальних фільмів з жорстокими сценами.

Усі ці приклади мають певні ознаки за якими їх можна віднести до 
інструменту впливу, що розглядається у статті.

Однією з особливостей інформаційного тероризму є його публічний 
характер і прагнення до максимізації комунікаційного ефекту. Навіть якщо 
насильницькі (загрозливі) дії здійснюються щодо певної особи, вони все одно 
розраховані на публічний розголос і вплив на шир., в т. ч.і масову аудиторію. 



Такі акції є формою тиску на громадськість, спробою заплутати населення 
регіону чи країни в цілому. А потерпілі виявляються лише засобом, що 
дозволяє терористам вирішувати більш масштабні завдання [3, с. 181]. 

Наприклад, в ІДІЛ є спеціальне управління для роботи зі ЗМІ та 
поширення новин через соціальні мережі і сайти. Після кожного вчиненого 
теракту з’являється відео терористичного угрупування, у якому його 
представники беруть на себе відповідальність за терористичний акт. Так було 
під час підриву фугасу в провінції Діяла в Іраку (2007), підриву двох 
автомобілів у центрі Багдада (2009), захоплення заручників кафедрального 
собору Сирійської католицької церкви (2010), страта 500 чоловіків із общини 
єзидів й захоплення їх жінок в рабство (2014), вибухи і розстріли у Парижі 
(2015) тощо.

Основними завданнямипоширення такого контенту є привернення уваги, 
демонстрація сили, приниження супротивника, навіювання страху у всьому 
світі. Але, щоб цього досягти – потрібне швидке розповсюдження шкідливої 
інформації на якомога ширшу аудиторію. І варто зазначити, терористи досягали 
цієї мети з кожним актом насилля, адже світові ЗМІ у всіх подробицях 
описували теракти і навіть транслювали звернення представників ІДІЛ.

Як пишуть у статті А. Саміло, О. Повстин та М. Купчак «з одного боку, 
терор, виступає як засіб тиску на владу, а з іншого – спрямований на те, щоб 
викликати співчуття та схвалення своїх дій в однієї частини населення та жах і 
паніку – в іншої. При цьому ця, друга частина, стратегії тероризму сьогодні 
стає, мабуть, головною. Метою тут є здійснення «легітимації» терору через 
загальнозначущі цінності» [4, с. 153]. 

Публічний характер тероризму передбачає вплив на різні цільові 
аудиторії, які можна об’єднати у три великі групи: супротивників, 
прихильників і тих, хто ще не вибрав жодну із сторін. На першу групу чиниться 
вплив шляхом залякування і погроз, що кожен, хто тією або іншою мірою 
протистоїть ІДІЛ, може опинитися на місці жертв терористичного акту. Для 
інших груп у всі відеоматеріали і звернення вкладаютьсямеседжі, що 
виправдовуютьзлочинні дії боротьбою з невірними, тими хто порушив Божу 
волю і має понести заслужену спокуту, а сам терористичний акт постає 
відповіддю угрупування на злочини проти них і їх релігії. Так, терористи 
постають для своїх прихильників не агресорами, а жертвою несправедливого 
безбожного порядку, який необхідно змінити усіма можливими способами. 
Водночас прихильники ІДІЛ в жертвах терактів бачать об’єкт для розплати за 
власні нещастя, уречевлене підтвердження уже створеного образу ворога 
релігії.

Іншою ознакою інформаційного тероризму є примус представників 
влади, посадових осіб до певних дій за допомогою актів насильства або 
погрозою їх здійснення, що має на меті широкий суспільний резонанс, 
дестабілізацію ситуації або падіння існуючого режиму, підрив впливу органів 
державної влади на суспільство, дезорганізацію їх діяльності [5, с. 220]. 

До цієї ознаки можна віднести постійні погрози і ультиматуми 
військовим та лідерам держав, що воюють з ІДІЛ. Найчастіше це відбувається 



за допомогою розповсюдження відеороликів у мережі Інтернет. Наприклад, 
коли бойовики анонсували теракти в Нью-Йорку (2015), поширювався ролик, у 
якому молодий терорист монтує вибуховий пристрій, поміщає його під шкіряну 
куртку, а потім на екрані з’являється картинка міста з великою кількістю 
машин і людей. В іншому відеоролику представник угрупування обезголовлює 
американського журналіста С. Сотлоффа, після чого була висловлена погроза 
убити полоненого англійського журналіста, якщо Великобританія не припинить 
допомагати США у боротьбі з халіфатом.

Метою розповсюдження зазначеного контенту було привернення уваги 
світової спільноти, збурення жаху та паніки, примус представників влади до 
утримання від боротьби, підрив авторитету владних інституцій, що 
неспроможні захистити людей, які потрапили у полон.

Зокрема, такий вплив інформаційного тероризму підтверджують науковці 
М. Стрельбицький та С. Саржан: «Страх і непевність у завтрашньому дні людей 
і, як наслідок, психологічний ступор суспільної свідомості, найдієвіший із 
погляду дезорганізації, який проявляється слабкістю й бездіяльністю влади або 
підвищеною тривожністю, і посиленням напруженості в суспільстві, 
негативними емоціями, які повинні знайти вихід, і врешті бути спрямованими 
проти влади, – до цього прагнуть ідеологи тероризму. Терористичний акт 
створює інформаційний привід і жорстко змінює порядок денний, а ЗМІ 
постають як засіб інформаційно-пропагандистського забезпечення 
терористичної діяльності. Таким чином, не тільки задається інформаційний 
привід як ініціалізатор певних смислотворчих процесів в індивідуальній і 
масовій свідомості, а й реалізується можливість управління суспільною 
свідомістю як формування суб’єктів дії – великих соціальних груп, 
консолідованих навколо лідерів думок і готових до масових виступів, зокрема і 
до антисоціальних дій. При цьому люди можуть висувати різні вимоги, а їх дії, 
найчастіше, далекі від логіки подій і способів вирішення існуючих, а тим 
більше уявних проблем» [5, с. 221–222]. 

Такої ж мети досягали різні відеозаписи страт, які проходили за 
спеціальним сценарієм, містили певну смислову та пропагандистську складову. 
Наприклад, жорстока страта двох турецьких військових (2016): спочатку 
полонених показали у клітці з ошийниками на шиї і ланцюгами, потім два 
терористи вивели їх з клітки, полонені пересувалися навколішки до місця 
страти, далі їх поставили на ноги і підпалили гніти, після чого камера знімала 
якїх охопило полум’я, передсмертні муки і залишки обгорілих тіл.

Сили, що використовують терор, також створюють ідейно-риторичні 
конструкти, які певним чином обґрунтовують і виправдовують терористичну 
діяльність, надають їй певного «вищого сенсу». Часто, саме через ідеологію 
терористи отримують впевненість і переконаність у своїй правоті. Основа їх 
соціокультурного світогляду забезпечується ідеологічним ученням тієї базової 
соціально-політичної організації, що була організатором створення даного 
терористичного корпоративного угруповання. Через неї відбувається 
радикалізація і екстремалізація терористичного способу життя, 



запроваджується спрямованість на насильницькі деструктивні практики і 
методи боротьби [1, с. 358]. 

ІДІЛ вибудовує свою діяльність на основі ідеології радикального 
ісламізму. Одним із центральних завдань угрупування є створення шаріатської 
держави побудованої на засадах салафітського трактування ісламу. Вони 
буквально трактують священну книгу мусульман – Коран, вважають що 
домогтися поставлених цілей можна за допомогою сили. Тому вся їх діяльність 
підпорядковується сповідуваній ідеології та виправдовується нею. Крім того, 
саме завдяки цій ідеології ІДІЛ вдається вербувати нових прихильників.

Окремим видом інформаційного тероризму є віртуальний тероризм, при 
якому в агресора є можливість доступу до інформаційно-комп’ютерних 
технологій, за допомогою яких створюється видимість терористичної кампанії 
або окремого терористичного акту, якого насправді немає, чим можливе 
досягнення потрібного терористам психологічного впливу на шир. аудиторію 
[6, с. 257]. 

Цей вид інформаційного тероризму активно використовується 
терористичним угрупуванням. Варто зазначити, що прихильники ІДІЛ дуже 
вміло працюють у соціальних мережах, проводять інформаційні кампанії в 
Інтернет, де зокрема розповсюджують свої відеоролики (їх кількість сягає 
тисяч) та повнометражні фільми, мають потужне медіа-агентство
«Аль-Фуркан», журнали паперових та електронних версій. За допомогою цих 
засобів терористам вдається показати своє бачення тієї або іншої ситуації, 
пропагувати власні ідей, залякувати, маніпулювати, дезінформувати тощо. 
Тому люди, що не критично оцінюють інформацію часто підпадають під вплив 
терористів.

На думку М. Матули, «під впливом медіа-тероризму індивід не здатен 
самостійно орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі доступних 
даних, тому що мас-медіа представлена сьогодні у вигляді інструментів для 
конструювання недостовірної реальності. Завданням цієї реальності є не 
відображати істину та приховувати її, здійснюючи тим самим «м’яку владу», 
яка прагне підкорити людину невластивим їй судженням [2]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зазначити, що інформаційний 
тероризм є потужним інструментом впливу на свідомість людей. Про 
ефективність використання інформаційного тероризму свідчать результати його 
застосування.Інформаційний тероризм дуже часто прив’язаний до 
терористичних актів, які мають різний вплив на основні цільові групи 
терористів. Світова спільнота досі не може виробити ефективні механізми 
захисту від інформаційного тероризму. Тому це явище потребує ще багатьох 
наукових розвідок, розробки стратегій та тактик захисту держави і суспільства.
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INFORMATION TERRORISM OF ISIL IN THE INTERNET: FEATURES 
OF INFLUENCE ON INTERNATIONAL COMMUNITY

The purpose of the article is to investigate the information terrorism of ISIL 
in the Internet and the specificity of its impact on the international community.

Methods. During the study were analyzed foreign and domestic research 
works. The article adduces author’s observations on informational-communication 
activity of  ISILin the Internet. Here was used the complex of generally scientific, 
logical and  special methods.

Results and conclusions. It is found that the terrorist group frequently uses 
informational terrorism which has a different effect on opponents, supporters, 
and those people and organizations that have not yet decided on whose side are they. 
Among examples of informational terrorism in article analyzes the spread 
of the Internet video public executions, distribution of terrorist organization 
representatives and leaders appeals with threats, ultimatums, blackmail and speeches 
after committed acts of terrorism, distribution of documentary films with violent 
scenes.
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http://naub.oa.edu.ua/2014/fenomen-informatsijnoho-teroryzmu-yak-zahrozy-


УДК 021:351(477):004.9
Плахтій Альона,

аспірантка,
Київський національний університет культури і мистецтв 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БІБЛІОТЕК У СПРИЯННІ РОЗВИТКУ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОЇ 

БІБЛІОТЕКИ СЕНТ-ЛУЇСА, США)

У тезах доповіді розкривається місце і роль публічної бібліотеки Сент-
Луїса у сприянні розвитку електронного урядування. Висвітлюються основні 
теоретичні і технологічні питання впровадження електронного урядування 
через призму публічної бібліотеки Сент-Луїса. 

Розвиток молодої української держави, особливо в умовах політичної, 
економічної та воєнної нестабільності, вимагає використання оптимальних 
форм державного управління, які б з однієї сторони задовольняли потреби 
випереджаючого розвитку суспільства, а з іншої – могли бути реалізовані за 
сучасних реалій. З огляду на це, особливої уваги потребує така форма 
організації державного управління, як електронне урядування, впровадження 
якої було розпочато кілька рр. тому і яке наразі набуває все більшої підтримки 
суспільства. Ухвалена Кабінетом Міністрів України Концепція розвитку 
електронного урядування в Україні дає таке визначення електронного 
урядування − це форма організації державного управління, яка сприяє 
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 
держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [2]. 

Як показує зарубіжний досвід, одним із соціальних інститутів 
суспільства, який може приєднатися до впровадження в країні електронного 
урядування – є бібліотеки як загальнодоступні заклади, які усвідомлюють 
власні можливості у сприянні розвитку електронного урядування, реалізуючи 
право кожного громадянина на доступ до інформації. 

Ключові слова: зарубіжний досвід, публічна бібліотека, електронне 
урядування.

Постановка проблеми. Бібліотеки є важливою сполучною ланкою між 
урядом і користувачами інформації. Вони задовольняють найважливіші 
потреби населення в електронному урядуванні:

– виступають як важливі сполучні ланки між урядовими установами 
та клієнтами, які потребують допомоги;

– проводять навчання основам комп’ютерної та інтернет-грамотності 
й надають доступ до послуг е-урядування;

– надають допомогу в отриманні доступу та використанні веб-сайтів 
е-урядування; 



– надають допомогу в оформленні заявок по безробіттю, заявок на 
реабілітацію після катастроф та отриманні  ін. соціальних послуг. 

Стан наукового осмислення проблеми. Аналіз сучасних наукових 
джерел свідчить, що проблема запровадження зарубіжного досвіду бібліотек у 
сприянні розвитку електронного урядування набуває пріоритетності в нинішній 
період його неминучого становлення. Вагомий внесок у вивчення означеної 
проблематики внесли Г. М. Гич, Т. О. Михайловська, О. М. Некипелова, 
А. Є. Цуканова [1]. Водночас ступінь розробленості проблематики залишається 
все ще недостатнім. Досі бракує досліджень, у яких би комплексно 
аналізувалась роль публічних бібліотек в сприянні розвитку електронного 
урядування в зарубіжних країнах. 

Мета тез доповіді – аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду бібліотек 
у сприянні розвитку електронного урядування з метою виокремлення 
позитивних елементів та визначення шляхів їх запозичення для України. 

Основний зміст. Своєрідним лідером цього процесу виступають 
бібліотеки Сполучених Штатів Америки, зокрема публічна бібліотека Сент-
Луїса, розташована в місті Сент-Луїс, штат Міссурі, США, яка усвідомлює, що 
все більше користувачів хочуть користуватися суспільно доступними 
електронними засобами при пошуку урядової інформації (рівня місцевої влади, 
уряду штату та федерального уряду). Бібліотека відповідає цим очікуванням, 
забезпечуючи безкоштовні продукти й послуги в галузі фізичного доступу, 
навчання користуванню електронними засобами масової інформації, надання 
довідкової інформації, віртуальних колекцій [1, с. 73]. 

Комп’ютерна грамотність необхідна для успіху в ХХІ ст.. Щоб оснастити 
користувачів бібліотеки інструментарієм, необхідним для вирішення завдань 
сьогоднішнього дня, Публічна бібліотека Сент-Луїса надає широкий вибір 
безкоштовних комп’ютерних курсів. Ці курси проводяться підготовленими 
викладачами. На курсах навчають багатьом речам – від основ користування 
комп’ютером до просунутих навичок (в т. ч.аналіз та інтерпретація веб-сайтів). 
Деякі курси мають більш вузький фокус – наприклад, навігація веб-сайтів із 
пошуку роботи або сайтів урядової допомоги при безробітті. Набуті навички 
клієнтів підкріплюються індивідуальними консультаціями технологічних 
асистентів, які забезпечують комп’ютерну допомогу у філіях.

Крім доступу до комп’ютерів та навчання, Публічна бібліотека Сент-
Луїса надає допомогу в доступі до ресурсів електронного урядування. Клієнти 
можуть спілкуватися з бібліографами-консультантами особисто або за 
телефоном, електронною поштою, за допомогою текстових і SMS-повідомлень. 
Бібліографи-консультанти є експертами з виявлення сучасних, авторитетних 
ресурсів електронного уряду, в т. ч.місцевих і державних урядових сайтів, баз 
даних, електронних книг і додатків.

Електронні колекції Публічної бібліотеки Сент-Луїса в повній мірі 
відображають її прагнення забезпечити доступ до ресурсів електронного 
урядування. Наприклад, на веб-сайті бібліотеки (www.slpl.org) є сторінка 
«Електронний муніципалітет» з інформацією про місцеві постанови, закони, 
Кодекс міста Сент-Луїса. Ця сторінка також надає доступ до муніципальних 

www.slpl.org


нормативних документів з персоналу і до наявних вакансій. Веб-сайт також дає 
посилання на обширні бази даних бібліотеки,  у т. ч.Електронну бібліотеку 
щоквартальника Конгресу (Congressional Quarterly Electronic Library) та ін.
ресурси, що відносяться до державних служб. Електронна бібліотека 
Congressional Quarterly – це колекція електронних ресурсів, що надають 
інформацію по цілому ряду тем урядів штатів і федерального уряду (сільське 
господарство, злочинність, охорона здоров’я, соціальне забезпечення, освіта, 
транспорт та ін.) [1, с. 74].

Публічна бібліотека Сент-Луїса залишається прихильницею пошуку 
інноваційних методів залучення клієнтів і забезпечення такого ефективного 
доступу до електронної урядової інформації, який очікується від бібліотеки 
ХХІ століття.

Висновки. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що бібліотечні 
заклади мають усі можливості ставати активними учасниками розбудови 
інформаційної інфраструктури електронного урядування, долучатися до 
процесу розробки та впровадження форм інформаційно-комунікативної 
взаємодії органів державної влади і суспільства, громадських інституцій, 
бізнесу. У відповідності з цим необхідно знати і застосовувати зарубіжний 
досвід роботи бібліотек у сфері розвитку електронного урядування, адаптуючи 
нові методи до існуючих українських реалій, постійно рухатися вперед, 
використовуючи новітні інформаційні технології. Тільки в такому контексті 
можливо розраховувати на позитивний результат.
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In conditions of the political, economical and military instability, the young 
Ukraine state’s development causes a necessity in the usage of the state government 
optimal forms. On one hand, these forms would satisfy all needs 
of outrunning society development, but on the other hand, be implemented 
in the conditions of the modern realities. Therefore, it’s very important to draw 
a special attention to the such form of the state management organization 
as the electronic government, with its implementation having been started a couple 
of years ago and now gaining further society’s support. The concept of the electronic 
government development in Ukraine, approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, provides the following definition of this term: electronic government 
is the organisation form of the state management organization, contributing 
to the raise of effectiveness, openness and transparency of the state and local 
authority bodies by means of the information and communication technologies 
to form a new state focused on citizen’s wishes. 

Foreign experience proves the Library, being one of the social institution of 
every society with accessibility and awareness of its abilities in providing support to 
the electronic government development, thus realising the every citizen’s right on 
information access, may join to the implementation of electronic government in 
Ukraine.

Key words: foreign experience, public library, electronic government.
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ДО РОЗУМІННЯ КУЛЬТУРИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Проаналізовано інформаційну культуру у контексті загальної культури з 
використанням елементів системної й синергетичної методології. 
Обґрунтовується, що в зоні перетину інформації й культури утворюється 
простір, що позначається як інформаційна культура – культура взаємодії 
людини з інформацією на рівні суспільства і особистості. Показано, що 
унікальна внутрішня єдність структурних компонентів культури досягається 
за допомогою комунікаційних взаємодій, тому виникнення будь-яких нових 
систем є виникненням нових інформаційних потоків і комунікаційних мереж. 
Саме в інформаційно-комунікаційних взаємодіях полягає методологічна основа 
соціальної інтеграції, створення нової якості на базі сингресивності, для якої 
характерні взаємозалежність, взаємодоповнюваність, синхронізація 
неоднорідних систем або ін. її складових. Резюмується, що інформаційна 
складова є визначальною у процесі змін соціального порядку, що 
самоорганізується. Інформація співпадає з культурою через інтелектуальну 
діяльність людини. 



Ключові слова: культура, інформаційна культура, суспільство, 
особистість, комунікація.

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується насиченістю й 
різноманіттям динамічних процесів. Основні тенденції глобалізації найбільш 
чітко проявляються в інформаційно-культурних процесах, які сьогодні 
відзначаються неоднозначністю й складністю. Разом з тим, якщо розглядати 
сучасне суспільство у широкому розумінні, як складну багаторівневу систему, 
то й сучасну культуру доцільно розуміти як інформаційно-комунікаційну 
систему.

В узагальненому вигляді феномен культури найчастіше визначають як 
надбіологічну програму діяльності індивідів, як систему загальних принципів 
смислотворення й смислообміну, що інституційно закріплюють історично 
накопичений соціальний досвід [2; 4]. Таким чином, можна погодитися з 
припущенням, що «не існує однорідного культурного «субстрата» – наочного, 
діяльнісного, ціннісного, мовного. Культура – це багатовимірна, багатоаспектна 
цілісність» [1, с. 231], яка пронизує структуру соціуму, що існує в системі 
багатообразних і взаємообумовлених комунікацій. З точки зору теорії систем, 
складні соціальні цілісності (культура) містять особливі інформаційні 
структури, що володіють загальною інформацією про ціле, які забезпечують 
управління системою, її саморегуляцію. Однією з таких систем для культури є 
комунікація як спосіб передачі соціокодів. Тому, розуміння динаміки культури 
неможливе поза вивченням процесів комунікації.

Всеосяжні комунікації, інформаційна прозорість, толерантність до 
різноманіття породжують сингресивну можливість сполучення будь-яких 
відмінностей, єдності різнорідного, що створює «штучний рай узгодженості», 
«загрозу епідемії згоди, загальної запрограмованості», що є «принципом смерті 
й руйнування» [3]. При цьому, методологічною основою множинності 
культурних практик в єдиному інформаційно-комунікаційному контексті 
сучасної культури є діалектика єдності і різноманіття. «Гетерогенний тип 
культури» зберігає системну цілісність завдяки наявності зв’язків поза 
жорсткою заданістю, можливості синтезу утворень, що самоорганізовуються, 
ступінь ентропії яких відповідає новим викликам часу, «розряджаючись» 
відповідною перебудовою соціокультурної структури.

Зростаюча випадковість інформаційно-комунікаційних процесів викликає 
періодичні «ефекти кумуляції» (ефекти направленого вибуху). Соціокультурна 
сфера стає непередбачуваною, а сприйняття дійсності суб’єктами – багато в 
чому обумовленим новими інформаційними потоками. Базисним чинником, що 
консолідує систему сучасної культури, є не стільки раціонально фіксовані 
функціональні зв’язки, скільки імовірнісна інформаційна взаємозалежність 
суб’єктів через саморегулятивні моменти, що адаптують систему до 
зовнішнього середовища.

Основними характеристиками феномена культури як інформаційно-
комунікаційної системи доцільно вважати:



наявність систематизованої сукупності елементів, об’єднаних 
самоорганізацією, єдністю мети й функціональною цілісністю;

відкритість культури як системи, що зумовлює її динаміку, підтримує 
відповідність внутрішньої структури зовнішньому середовищу;

динамічність культури через властиву їй суб’єктність і інформаційно-
комунікативну природу;

 здатність зберігати рівновагу завдяки саморегульованому 
пристосуванню (через свою відкритість) до навколишнього динамічного 
середовища;

 єдність управління і самоврядування, формального й неформального.
Отже, культура – це складне соціальне утворення, відкрита, динамічна 

система, здатна зберігати рівновагу на основі зв’язаності управління і 
самоврядування в мережі складних комунікацій.
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UNDERSTANDING OF CULTURE AS AN INFORMATION 
AND COMMUNICATION SYSTEM

It is analyzed information culture in the context of the general culture with 
using of systematic and synergetic methodology elements. It is also substantiated that 
in the area of the intersection of information and culture created space that denoted 
as information culture - the culture of human interaction with information at the level 
of society and individual. It is shown that the unique structural unity of cultural 
components achieved through communication interactions thus the appearance 
of any new systems is the emergence of new information flows and communication 
networks. Exactly in informational communication interactions lies 
the methodological basis of the social integration, creation of new, characterized 
by interdependence, complementarily, synchronize of heterogeneous systems or 
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its other components. Summarized that the information component is crucial in 
the process of social order changing that is self-organizing. The information 
coincides with the culture through human intellectual activity.

Key words: culture, information culture, society, identity, communication.
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МЕДІЙНА ПІДТРИМКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
ЧЕРЕЗ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОДУКТИ

Євроінтеграція України є ключовим процесом цивілізаційного розвитку 
нашої країни на даному історичному етапі. Успіх євроінтеграції України 
значною мірою залежить від інформаційного забезпечення цього процесу.
Україна, як політичний суб’єкт, у процесі євроінтеграції має вибудовувати 
систему взаємовідношень з різними державними та політичними 
структурами, що викликає необхідність відповідного ефективного 
інформаційного забезпечення. Важливою складовою інформаційного супроводу 
є комунікативні технології які є засобами організації комунікативних процесів 
у суспільстві. Вчені виділяють маркетингові (політичний піар, політичну 
рекламу, інформаційний лобізм тощо) та не маркетингові 
(політична пропаганда та агітація) технології. Синонімами «соціально-
комунікаційних технологій» (СКТ) є такі терміни, як»соціальні технології», 
«соціально-інформаційні технології», «комунікаційні технології».

Ключові слова: євроінтеграція України, інформаційне забезпечення, 
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Євроінтеграційний процес України останніми роками має спорадичну 
динаміку, а відтак породжує різні євроінтеграційні настрої в різних групах як в 
соціальному, так і у регіональному розрізі. Періоди посилення 
євроінтеграційних сподівань і мотивацій української громадськості інколи 
змінюються періодами певних розчарувань і посиленням скептицизму.

Тому стабільна та ефективна медійна підтримка євроінтеграції України 
має важливе значення і допомагає громадськості адекватно сприймати 
політичні та дипломатичні зусилля України у цьому напрямі. 

У своїй статті «Євросоюзу – 60 рр. Яке майбутнє чекає на об’єднану 
Європу?», опублікованій в кінці березня 2017 р., голова представництва 
Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі констатував: «Угода про 



асоціацію між ЄС та Україною є найбільш всеосяжним документом, який 
Євросоюз коли-небудь пропонував країні з-поза його меж. Наше партнерство 
міцне, адже воно ґрунтується на спільних цінностях і верховенстві права.

Наша спільна мета – демократична, об’єднана, заможна Україна, яка 
реалізує амбіції та бажання свого народу» [7].

Постановка проблеми. На початку наукового дослідження 
інформаційно-комунікаційного забезпечення процесу євроінтеграції України, 
бачиться необхідним поставити це, як наукову та науково-практичну проблему.

У сучасному світі вибір шляху історичного руху є принципово важливим 
для кожної держави, яка розвивається. З появою все нових інформаційно-
комунікаційних технологій збільшується інформатизація суспільства, зростає 
прикладна роль комунікативних технологій, які спрямовуються на досягнення 
конкретних політичних цілей окремих суб’єктів політичного процесу. Для 
України через два десятиліття після досягнення нею державної незалежності 
проблема цивілізаційного геостратегічного вибору постала як гостро актуальна, 
а її вирішення значною мірою стало залежати від інформаційного забезпечення 
цього процесу. 

Аналіз попередніх досліджень. Найбільш оптимальним для наукового 
дослідження розвитку України у найближчій перспективі представляється саме 
цивілізаційний підхід, основні положення якого раніше розглядалися у роботах 
Н. А. Бердяєва, Л. Н. Гумильова, Н. Я. Данилевського, П. А. Сорокіна, 
А. Тойнбі, Л. Февра, С. Хантингтона, О. Шпенглера та інших вчених 
ХІХ–ХХ ст. Актуальні питання цивілізаційного підходу також досліджують 
сучасні вчені, зарубіжні і вітчизняні, зокрема, І. Артьомов, В. Г. Гончаревський, 
Т. Грищенко, В. Зленко, Б. Єрасов, В. Копійка, Кудряченко, Ю. Павленко, 
М. Шульга, Ю. Шинкаренко, Ю. Яковець та ін. 

Як стверджує В. Гончаревський «Історична ситуація, в якій нині
знаходиться Україна також зумовлює інтерес до розробки цивілізаційної 
методології, спрямовуючи більшість наукових пошуків у бік осмислення 
цивілізаційної ідентичності України в сучасному глобалізованому світі» 
[2, с. 39].

Викладення основного матеріалу. У науковому середовищі 
дискутуються питання цивілізаційного статусу України – чи то як частини 
Східно-Православної цивілізації (разом із Росією), чи то як перехідної території 
«між Сходом і Заходом», що має маргінальний міжцивілізаційний статус, чи то 
як безсумнівної складової європейської цивілізації. Кожен з цих підходів мав 
і досі має в Україні своїх прихильників. І політики, які приймають рішення 
щодо визначення напрямку цивілізаційного розвитку України, повинні 
враховувати умонастрої населення і громадську думку, неврахування котрих
призводить до загострення внутрішньополітичної ситуації і активізації 
протестних настроїв та дій.

Не чекаючи завершення дискусій в науково-експертному середовищі 
щодо цивілізаційного статусу України, влада України у 1994 р. офіційно 
проголосила курс на євроінтеграцію, підписавши Угоду про партнерство та 
співробітництво. А це передбачало посилений інформаційний вплив як на ті 



категорії населення, які не були переконані у правильності європейського 
вектору розвитку України, так і на громадську думку країни загалом.

Як констатують вітчизняні дослідники, «геополітична громадська думка 
щодо ідеї євроінтеграції проходила кілька етапів розвитку – від абстрактного 
позиціонування прихильності до неї (з делегуванням можновладцям права 
прийняття рішень) до активної масової протестної політичної участі громадян 
з усвідомленням ризиків відстоювання власних очікувань, протилежних діям 
влади» [6, с.12].

Успіх інтеграції України в таке глобальне політичне об’єднання, як ЄС, 
що склалося станом на кінець ХХ ст., значною мірою залежить від 
інформаційного супроводження та забезпечення цього процесу. Про важливість 
соціально-політичних комунікацій, інформаційної політики для успіху 
діяльності держави неодноразово писали відомі зарубіжні вчені, зокрема, 
Ж. Бодрийяр, М. Маклюэн, К. Поппер та вітчизняні науковці, зокрема 
С. П. Балінченко, І. О. Костиря, Г. Г. Почепцов, В. Резун, М. М. Слюсаревський, 
П. Д. Фролов, В. М. Холод та ін.

Дослідження інформаційного забезпечення євроінтеграції України, 
особливо на піку її прагнень у 2013–2014 рр., є надзвичайно актуальним тому, 
що це були роки спочатку кульмінації євро-прагнень України, потім їх 
несподіваного раптового призупинення, що породило масштабний 
громадянський і політичний конфлікт, а згодом, після зміни влади навесні 
2014 р. поновлення євро-устремлінь і здійснення ряду принципово важливих 
кроківу цьому напрямку та проблем, що виникали перед Україною.

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що у дослідженні, 
яке триває, ми прагнемо конкретне інформаційно-комунікаційне забезпечення 
процесу євроінтеграції України проаналізувати та систематизувати з чотирьох 
різних джерел, як закордонних, так і внутрішньо-українських: з боку офіційних 
органів України, з боку українського науково-експертного середовища 
та громадськості, з боку офіційних інституцій ЄС, з боку зарубіжних політиків 
та експертів.

Практична значимість роботи полягає в тому, що у результаті 
проведеного дослідження ми прагнемо надати суб’єктам євроінтеграційних 
кроків Україні узагальнення та рекомендації щодо методологічного 
забезпечення процесу євроінтеграції України, ефективності та необхідності 
цілеспрямованого інформаційно-комунікаційного забезпечення їх зусиль. Адже 
навіть у Кабінеті міністрів України, Міністерстві закордонних справ та 
у Комітеті Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, 
які практично повинні реалізувати політику євроінтеграції України, наразі 
відчувається дефіцит не тільки наукових та науково-прикладних, 
але й аналітичних розробок та узагальнень з цієї проблеми. 

Мета статті – сформулювати дослідження інформаційно-комунікаційного 
забезпечення процесу інтеграції України до ЄС як наукову та науково-
практичну проблему, логічно передбачає виконання наступних завдань:



проаналізувати поетапно рух України до ЄС та інформаційно-
комунікаційне супроводження цього процесу з боку міжнародної спільноти 
та внутрішньо-українських громадсько-політичних суб’єктів;

дослідити інтенсифікацію контактів ЄС з Україною у 2013 р. 
та інформаційне супроводження цього процесу; 

узагальнити інформаційно-комунікаційну політику України щодо 
євроінтеграції з боку трьох інтегральних суб’єктів: влади, громадськості, 
опозиції;

показати призупинення Урядом України курсу на євроінтеграцію 
у листопаді 2013 р. та непереконливе інформаційне, політико-психологічне 
пояснення цього призупинення як одну з вагомих причин громадянського 
конфлікту;м 

узагальнити політико-психологічну реакцію суспільства, міжнародної 
спільноти та ЗМІ на призупинення євроінтеграції владою України 
в кін. 2013 – поч. 2014 рр.;

проаналізувати політичну боротьбу за європейську перспективу 
України після зміни влади в Україні та інформаційно-комунікаційне 
супроводження цього процесу;

оцінити підписання політичної частини Угоди з ЄС в березні 2014 р. та 
інформаційний, політико-психологічний ефект цієї події;

узагальнити внесок Уряду, МЗС та Комітету з питань євроінтеграції 
Верховної Ради України у перемогу курсу на євроінтеграцію України 
та інформаціно-комунікаційне висвітлення цих внесків.

Ознакою комунікативних технологій є, зокрема, усвідомлене управління 
комунікативними ресурсами, що передбачає наявність соціально значущої 
мети, цілеспрямованість та доцільність, системність, планомірність; 
технологічність (структура, номенклатура і послідовність процедур 
та операцій). Комунікативні технології у XX–ХХІ ст., як вважає Г. Почепцов, 
стали індустріальними засобами організації комунікативних процесів 
у суспільстві. Існують різні типології комунікаційних технологій. Зокрема 
комунікативними технологіями в ряді досліджень називають PR і рекламу, 
пропаганду і агітацію, перфоманс, а також процес переговорів, для якого 
визначальною складовою є створення атмосфери довіри. Окрему увагу слід 
приділити засобам інформування аудиторії, тому що кожний вид 
ЗМІ(телебачення, друковані видання, радіо, інтернет та ін.) має свою специфіку 
та методи впливу на цільову аудиторію [13, с.120].

Здійснюючи теоретичну ідентифікацію політичної комунікації, 
О. Соловйов виділяє ринкові (маркетингові) та неринкові (не маркетингові) 
комунікативні технології. До перших він відносить політичний піар, політичну 
рекламу, інформаційний лобізм тощо. Не маркетинговими технологіями він 
визначає політичну пропаганду та агітацію. У демократичних країнах для 
поширення певних цінностей використовуються як маркетингові, 
так і не маркетингові технології: «наявність у розвинутих демократичних 
державах необхідність поширення цінностей, які забезпечують політичне 



виживання того чи іншого соціального актора, потреба у вирішенні завдань, 
пов’язаних із наданням певної спрямованості політичному процесу, 
встановленням контролю за настроєм соціальних аудиторій або із демонізацією 
у масовій свідомості іміджу супротивника, передбачають існування 
пропагандистських способів підтримки комунікації» [11, с. 15]. 

На думку О. Соловйова, в суспільствах, у яких відсутні сталі 
демократичні традиції, «виникає справді хаотичне переплетення інформаційних 
потоків, яке знецінює механізми комунікації влади і громадянського 
суспільства, котре народжується, і в результаті цього суспільство поступово 
втрачає знаряддя інформаційного впливу на позиції влади» [11, с. 10].

Широкий підхід до розуміння соціально-комунікаційних технологій 
пропонує О. Холод, який підкреслює що нині цей термін трактується досить 
довільно. У синонімічному ряду зі значенням «соціально-комунікаційні 
технології» (СКТ) використовуються терміни «соціальні технології», 
«соціально-інформаційні технології», «комунікаційні технології». Однак 
складники терміна мають декілька тлумачень, вимагають уточнення через 
формулювання та класифікацію різних видів СКТ. Автор визначає останні 
як систему маніпуляційних дій-комплексів, спрямованих на зміну поведінки 
соціуму [13, с.11].

Наукове визначення соціально-комунікаційної технології як особливого, 
окремого різновиду соціальної технології пропонує Д. Гавра. На думку автора, 
це: 1) цілеспрямована системно організована діяльність з управління 
комунікацією соціального суб’єкта, що спрямована на вирішення будь-якого 
соціально значущого завдання; 2) системно організована сукупність операцій, 
структур і процедур, що спирається на програму (план) та забезпечує 
досягнення мети соціального суб’єкта за допомогою керованої соціальної 
комунікації. Д. Гавра вважає, що соціально-комунікаційні технології повинні 
розгалужуватися на такі три групи: 1) соціально-економічні технології, 
2) соціально-політичні технології; 3) прикладні соціальні технології. 

Досягнення поставленої мети – євроінтеграції України – неможливе 
без широкої та усвідомленої підтримки євроінтеграційного курсу з боку 
українського населення. А це передбачає цілеспрямований політико-
психологічний вплив на громадське суспільство із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Однією з форм таких технологій є інформування населення через 
прийняття офіційних документів. Документна комунікація є підсистемою 
соціальної комунікації і здійснюється через таки види документів як акти, 
договори,протоколи, угоди, ухвали, накази, укази, рішення, постанови, 
меморандуми, заяви, доповіді, аналітичні записки, звіти, прес-релізи, 
електронні видання, політична, стратегічна, військова, технічна та фінансова 
документація тощо. Кожен вид документації є також технологією, через яку 
здійснюється документна комунікація. Аналіз документної комунікації, 
за посередництва якої керівні політичні структури України та ЄС з 1994 р. і 
дотепер здійснюють євроінтеграційні кроки, дозволить зробити висновки щодо 
ефективності кожної із її форм і видів. 



Правову основу євроінтеграції України, розпочату вищезгаданою Угодою 
1994 р., продовжили інші форми документної комунікації. Так «Стратегією 
інтеграції України до Європейського Союзу», затвердженою Указом 
Президента України від 11 червня 1998 р. № 615, передбачено проведення 
широкомасштабної інформаційної кампанії з метою поліпшення 
поінформованості населення з питань європейської інтеграції.

Висновки. Виходячи з того, що інформування громадськості є важливою 
передумовою успіху євроінтеграції України, Урядом були здійснені кроки 
у напрямку посилення інформаційно-комунікаційної, роз’яснювальної роботи 
та створення її інфраструктури. Кабінет міністрів України повідомляв, 
що з метою зростання рівня усвідомленої підтримки громадянами України 
євроінтеграційного курсу, як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої 
політики держави, та підвищенню рівня їх обізнаності з особливостями процесу 
європейської інтеграції, зокрема щодо змісту реформ в контексті виконання 
майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ним (Урядом) схвалено 
«Концепцію реалізації державної політики у сфері інформування 
та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської 
інтеграції України до 2017 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
27.03.13 № 168)» та затверджено план заходів щодо її виконання 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.13 № 754).

Крім того, протягом 2013 р. органами виконавчої влади реалізувався План 
заходів щодо публічного висвітлення основних параметрів і переваг майбутньої 
зони вільної торгівлі з ЄС. З 2013 р. започатковано електронний щомісячний 
Інформаційний бюлетень «На шляху інтеграції України до ЄС». 

Підвищенню рівня обізнаності громадян про можливості, що існують 
в рамках співпраці з ЄС, сприяє також мережа центрів європейської інформації 
– інформаційно-просвітницькі ресурсні центри, які надають вільний доступ 
до інформації про Європейський Союз, аспекти співпраці України з ЄС з метою 
сприяння європейській інтеграції України. Уряд України відзначає, що вагомий 
внесок в інформування громадськості з питань європейської інтеграції 
здійснюють Представництво Європейського Союзу в Україні, посольства країн-
членів ЄС та неурядові громадські організації. Ними реалізуються інформаційні 
кампанії «Сильніші разом» і «Будуймо Європу в Україні», які, зокрема, 
передбачають проведення інформаційно-просвітницьких заходів, що мають на 
меті пояснити важливість підписання Угоди про асоціацію, поширити 
європейські цінності, підвищити рівень обізнаності українців щодо розвитку 
відносин між Україною та ЄС. За підтримки Представництва ЄС в Україні 
створюються Інформаційні центри Європейського Союзу, головною метою 
яких є поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги 
університетам та дослідницьким центрам в навчанні студентів та проведені 
дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі 
студентів в дебатах з європейських питань.

Окремою проблемою є застосування соціальних, політичних 
та інформаційно-комунікативних технологій в процесі інформаційного 
забезпечення процесу євроінтеграції України, становлення системи постійної 



суб’єкт-суб’єктної комунікації з ефективним зворотнім зв’язком між владою, 
громадянським суспільством та населенням країни. Вироблення політичної, 
управлінської інформації щодо євроінтеграції України, її накопичення 
і трансляція через усі види медіа, телекомунікаційні мережі, аудіо-візуальні 
системи дасть можливість здійснювати переконуючий вплив на різні соціальні 
групи і сприятиме підвищенню довіри до політики євроінтеграції, формуванню 
позитивних настановлень у громадській думці. 

Євроінтеграційні прагнення знаходили і знаходять відображення 
у структурі основних засад зовнішньої політики України та конкретних кроках 
України у напрямку до ЄС. Щодо інформаційного забезпечення процесу 
євроінтеграції України, то в результаті дослідження було виявлено наступні 
етапи його здійснення: 1. етап обговорення переваг євроінтеграції і конкретних 
вигод України на цьому шляху; 2. етап політико-інформаційного тиску 
на тогочасну владу України і громадську думку у зв’язку з гальмуванням 
підготовки до підписання Угоди з ЄС до осені 2013 р.; 3. етап інформаційної 
тривоги в жовтні-листопаді 2013 р. в передчутті відмови керівництва України 
від підписання Угоди у Вільнюсі; 4. етап різкої політичної, громадської, 
інформаційної реакції суспільства на рішення Уряду України щодо 
призупинення підготовки до підписання Угоди з ЄС (від 21.11.2013 до 
22.02.2014); 5. етап відновлення курсу на євроінтеграцію (з кінця лютого 
2014 р. по даний час) та посилення інформаційного супроводу цього процесу.

Основними суб’єктами інформаційного забезпечення процесу 
євроінтеграції України можуть бути виділені такі групи: офіційні органи влади 
України; політики України; громадські організації України; експертне 
співтовариство, науковці України; ЗМІ України; органи ЄС, ін. міжнародних 
організацій та інституцій; політики, державні діячі, експерти, науковці, 
політологи країн Заходу; західні ЗМІ.

Сукупна діяльність усіх вищеперерахованих суб’єктів дає можливість 
всебічного інформаційного забезпечення процесу євроінтеграції України, 
поєднує у собі різні функції – аналізу, критики, попередження, застереження, 
спонукання, заперечення тощо. Це дозволяє зробити процес євроінтеграції 
України максимально прозорим і підконтрольним громадськості, вибудувати 
комунікацію між владою і суспільством, між зовнішніми і внутрішніми 
суб’єктами політичної діяльності, між різними науково-експертними групами і 
спільнотами.
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MEDIA INTEGRATION SUPPORT UKRAINE THROUGH INFORMATION 
TECHNOLOGY AND PRODUCTS

European integration of Ukraine is a basic process of civilizational 
development of our country at current historical moment. The success of the 
European integration of Ukraine mostly depends on information support process.
Ukraine as a political entity in European integration must rebuild the system 
of relationships with various government and political structures, which necessitates 
appropriate effective information security. An important component is the 
information support ICT as a means of organization of communication processes 
in society. Scientists produce marketing (political PR, political advertising, lobbying 
information, etc.) and non–marketing (political propaganda and agitation) 
technology. Synonymous with «social-communication technologies» (SCT) are terms 
such as «social technology», «Social and Information Technology», «communication 
technology».
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communication technologies, social technologies, social, information technology, 
communication technology.
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СОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА У КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглядається перспективи зміни соціальних парадигм у 
зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, а також зміна медіа 
ландшафту як наслідок зрушення парадигм. Наукові теорії, котрі базуються 
на віковому досвіді отримання та розповсюдження інформації, здатні 
вплинути на якість контенту за умови, що читацька аудиторія вимагатиме 
від ЗМІ виконання журналістських стандартів і відповідних етичних норм.

Важливо звернути увагу на те, що перехід до нової парадигми являє 
собою деякий соціальний процес. Рішення відмовитися від парадигми, за Куном, 
завжди одночасно є рішення прийняти іншу парадигму, а вирок, що приводить 
до такого рішення, включає як зіставлення обох парадигм із природою, так і 



порівняння парадигм одна з одній. Затвердження нової парадигми, як відзначає 
Т. Кун, здійснюється в умовах, коли більшість учених ще не в змозі мислити
по-новому, понятійний апарат науки не адекватний новому змісту. У цей час 
новаторські ідеї виявляються неасимільованими всією наукою. Однак вся ця 
перебудова неминуча.

Ключові слова: наукова парадигма, соціальна матриця, соціальні 
інститути, інформаційна війна, фейк, комунікативні технології.

Періоди зміни парадигм Т. Кун назвав науковими революціями. Коли 
наукова дисципліна міняє одну парадигму на іншу, відбувається «наукова 
революція», або «зрушення парадигми». Перехід до нової парадигми 
диктується не стільки логічними, скільки ціннісними й психологічними 
міркуваннями. Коли парадигму приймає більша частина наукового 
співтовариства, вона стає обов’язковою точкою зору й потужним каталізатором 
наукового прогресу. Зміна парадигм – свідчення більш глибокого збагнення 
світу. Тому, відкидаючи колишню парадигму, наука не відмовляється від 
істини. Вона лише піднімається на нові щаблі, переходить до наступної, більш 
високої правди [3, с. 298].

Якщо співвідносити поняття «парадигма» і «наукова теорія», то варто 
відразу ж звернути увагу на їхню принципову нетотожність. І не тільки тому, 
що поняття парадигми ширше поняття теорії й передує їй (у контексті Куна). 
У поняття парадигми включені соціально-психологічні й етичні правила й 
норми функціонування наукової діяльності. На думку вченого, формування 
наукової парадигми говорить про зрілість тієї або іншої наукової сфери. Вибір 
певної парадигми обумовлений не тільки логічними критеріями, як це прийнято 
в сфері строгої наукової теорії, але також ціннісними міркуваннями.

Формування загальновизнаної парадигми є ознакою зрілості науки. 
«Під соціальною парадигмою варто розуміти сукупність переконань, цінностей 
і техніко-технологічних засобів, прийнятих у суспільстві і що забезпечують 
існуванні й нормальному функціонуванні соціальних інститутів. Соціальна 
парадигма знаходить своє втілення в підруч.ах або в класичних працях учених і 
на багато рр. визначає коло соціальних проблем і методів їхнього рішення в тієї 
або іншій соціальній сфері. Зміна соціальної парадигми являє собою соціальну 
революцію, тобто повна або часткова зміна елементів соціальної матриці. Вибір 
нової соціальної парадигми диктується не стільки системними, скільки 
ціннісними міркуваннями» [3, с. 298]. Соціальна матриця поняття, що 
враховуюче, по-перше, приналежність людей відповідальних за соціальні зміни 
до певної соціальної групи й, по-друге, систему правил їхньої діяльності в 
соціальній групі, по-третє набори приписань соціальної парадигми. Набори 
приписань соціальної парадигми складаються із символічних узагальнень 
(законів і визначень деяких термінів соціальної теорії); метафізичних елементів 
й ідеології, що задають спосіб бачення соціальної реальності, а також задають її 
онтологію; ціннісних настанов, що впливають на вибір напрямків розвитку 
суспільства, і, нарешті, «загальноприйнятих зразків» – методів рішення 
конкретних соціальних проблем, що забезпечують «нормальне функціонування 



життя соціальної системи». У поняття «загальноприйнятих зразків» входять і 
техніко-технологічні засоби, обумовлені технічними парадигмами, які 
забезпечують рівень функціонування соціальних інститутів і доступ соціальних 
груп до технологічних досягнень. 

На думку багатьох фахівців із соціальних комунікацій, саме техніко-
технологічні засоби привели до зміни соціальної матриці та зрушили 
інформаційну парадигму - на глобальному рівні. Насамперед це призвело до 
зміни суспільної думки щодо функціонування багатьох ЗМІ, особливо тих, що 
створюються завдяки сучасним інтернет-технологіям. Змінився їхній контент
у бік розповсюдження недостовірної інформації, того, що сьогодні називають 
фейками. Подібні тенденції ми спостерігаємо і в Америці (вибори президента, і 
в Європі (висвітлення подій, пов’язаних з міг раціонними процесами), і у 
стосунках між Україною та Росією, де інформаційна війна майже повністю 
поставила ЗМІ країни-агресора на службу пропагандистської політики.

З’явився навіть новий сегмент соціальної комунікації – популістська 
журналістика, орієнтована на сенсацію не як на подію, а як на гучні заяви. Вона 
здатна невпинно нагадувати нам про те, що «соціальний факт є сенсаційною 
річчю». До такої думки схиляється Андрій Пінтер. На його думку, істина 
опинилася під ударом [5, с. 2].

«За останні кілька місяців медіа програли битву дезінформації, фейковим 
новинам та чуткам. Один із центральних принципів журналістики – що 
репортаж має бути певним чином пов’язаний із реальністю, фактами, – було 
знищено з такою легкістю й невимушеністю, що в це важко повірити. Невже 
ніхто не дбає про факти? Не має значення, що правда, а що ні?» – запитує у 
читача та у фахівців журналістка Тетяна Гордієнко [1]. І сама ж на своє питання 
відповідає: «Перед лицем такої глибокої кризи найкраще, що може зробити 
журналістика, – це наполегливо працювати на тим, що Даніель Крейсс 
(Daniel Kreiss) назвав адміністративною журналістикою. Більше фактів, більше 
точок на графіках, більше експертів, більше детальних карт, більше опитувань, 
більше даних, кращих даних – усе це необхідне для інформування громадян із 
раціональним мисленням [2, с. 62].

Більше двох третин керівників великих ЗМІ впевнені, що у 2017 р. медіа 
зможуть краще проявити себе саме завдяки активному розповсюдженню 
фейкових новин у 2016 р.Такі результати нещодавнього дослідження 
«Тренди та прогнози-2017 у журналістиці, медіа та технологіях» 
(Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2017), представленого 
Інститутом Ройтерз із вивчення журналістики (Reuters Institute for the Study of 
Journalism) при Оксфордському університеті [4]. На жаль, ми можемо 
констатувати, що рік від р. у ЗМІ боротьба парадигми журналістської творчості 
з парадигмою маркетинга лише загострюється, і, на думку фахівців, штучно 
може буде створена така ситуація, коли маніпулювання громадською думкою 
може досягти тотальних масштабів та перетворитися на домінуючий фактор 
отримання надприбутків. Безпосередньо цьому сприятимуть нові комунікативні 
технології.



Технології принесли дивовижні зміни в медіаландшафт. Майбутнє новин 
залежить від спільної роботи журналістів та розумних машин. Перша хвиля 
цього симбіозу полягає в автоматизації новин, коли системи штучного 
інтелекту генеруватимуть тексти і сповіщення безпосередньо з даних. Мета цієї 
автоматизації – не витіснити журналістів із їхніх робочих місць, а вивільнити їм 
час для роботи над складнішими завданнями.

Не зважаючи на зміни технологічної парадигми, читацька аудиторія 
повинна принципово ставити питання щодо якості інформаційного продукту, 
заснованого на дотриманні представниками мас-медіа етичних норм та 
журналістських стандартів. Поєднання штучного інтелекту й журналістики 
сприятиме формуванню більш інформованого й ефективного суспільства. 
Тим не менш, ми не повинні очікувати масового прийняття технологій без бою. 
Цей рік може стати поворотним для медійної галузі, з огляду на нові 
можливості, які постануть внаслідок підвищення ефективності й 
продуктивності за рахунок нових технологій.
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This article studies the social paradigm changes prospective in connection with 
a rapid information technologies development as well as the media landscape 
changes as the result of the paradigm alteration. The scientific theories grounded on 
a many years experience of the information obtaining and spreading are able 
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to make an impact upon the contents’ quality in conditions of the reading audience 
demands the Mass Media to keep to the journalism standards and corresponding 
ethic norms.
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СТАН УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ 

КУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття присвячена розгляду міри інтеграції основних сфер вітчизняної 
культури до світового інфопростору. Участь української культури у 
глобальному дискурсі відбувається лише на засадах глобалізаційних процесів, де 
Україна виступає не суб’єктом, а об’єктом глобалізації, культургенерських 
впливів іноземних держав. Однак вітчизняні літературні традиції 
продовжують представники української діаспори а також їх нащадки, що є 
важливим показником міжкультурної підтримки і взаємодії. Культурна сфера 
потребує ефективного державного регулювання, що пов’язано з необхідністю 
модернізації галузі та реагування на еконономічні виклики.

Проаналізовано ключові показники поширення культурного продукту 
України за кордоном. На основі поданої інформації робиться висновок про 
необхідність розробки цілісної парадигми культурної політики України, яка б 
стала фундаментом і поштовхом до підвищення позицій України в глобальному 
дискурсі культур.

Ключові слова: українське книговидання, вітчизняна культура, 
наукознавство, глобалізація, культурна політика, культурогенез.

Холодна війна як протиборство на світовій арені двох принципово різних 
моделей політичного та економічного розвитку підійшла до кінця ще 
наприкінці ХХ ст., але ідеологічна боротьба (щоправда, в значно м’якших, 
швидше конкурентних аніж антагоністичних формах) у глобальному масштабі 
все ще триває і виявляється у боротьбі ключових держав за поширення власної 
культури та традиційних цінностей [1]. Саме міра розповсюдженості 
культурного продукту певної країни у планетарному масштабі чи не найкраще 
характеризує її реальне положення в глобальній політичній системі, а в 
певному розрізі і детермінує його. Зважаючи на це, вкрай важливим сьогодні 
стає усвідомлення реального місця української культури на світовому ринку та 
вироблення стратегій збільшення її питомої ваги [1; 3].

Саме тому метою нашої статті став комплексний аналіз позицій 
інформаційного поля України у сучасному культурному дискурсі на базі 



розгляду низки ключових для будь-якої держави сфер інформаційного 
виробництва – літератури, науки, друкарства. 

Зважаючи на синтетичний характер розглядуваної проблеми, під час 
проведення дослідження ми спирались на праці вчених у кількох різних галузях 
знання: видавничій справі – Я. Ісаєвича [5], М. Тимошика [9], Л. Чупрія [10]; 
наукознавстві – О. Демченка, І. Єгорова [4], І. Мриглода та О. Мриглода [7]; 
теорії інформатизації – В. Горбатенко [1], О. Дубас [3]. Методологічну основу 
дослідження склали теоретичні побудови С. Жижека, Е. Тофлера, 
С. Хантінгтона, а також окремі постулати марксистської та постмодерністської 
суспільствознавчої парадигми.

Отже, після розпаду Радянського Союзу, економіка України порівняно 
швидко інтегрувалась у світовий ринок (остаточно цей процес завершився з 
вступом її до Світової Організації Торгівлі у 2008 р.) і, зайнявши на ньому, 
власну нішу – переважно матеріаломістких виробництв з низькою доданою 
вартістю – стала невід’ємною частиною глобального економічного процесу. Що 
ж стосується культурної складової державного розвою, вона і досі перебуває на 
початковому етапі розвитку, має серйозні проблеми з визнанням навіть на 
внутрішньому інформаційному ринку і вже тим паче мало відома за межами 
країни. Це є результатом дії низки факторів як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру – серед них можна виокремити і перебування у сфері 
впливу Росії, що традиційно сприймає Україну як частину власного 
культурного ареалу; і відсутність цілісної стратегії розвитку вітчизняного 
інформаційного простору; і традиційно невеликий інтерес українських 
громадян до власного мистецтва; і, врешті-решт, потужний вплив 
вестернізованої масової культури [3]. Втім, всупереч усьому вищесказаному, за 
роки незалежності українська культура спромоглась досягти низки вагомих 
здобутків, які гідно представили її на світовій арені.

У царині книгодрукування широковідомими за межами країни стало 
видання І. Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га», що прославилось завдяки низці 
проектів з видання творів українських та зарубіжних дитячих письменників. Чи 
не найвідомішим з них є «Снігова королева» Г. Х. Андерсона у оформленні 
українського ілюстратора Владислава Єрка. Книга отримала низку 
міжнародних нагород (зокрема й гран-прі Московського книжкового ярмарку) і 
витримала низку перевидань, в т. ч.і англійською мовою. Іншим безсумнівним 
здобутком видавництва стало встановлення офіційних відносин із низкою 
зарубіжних книжкових домів, завдяки чому, наприклад, стало можливим 
видання українською популярної серії книжок про Гаррі Поттера [8]. 
Популяризують вітчизняні книги за кордоном видавництва «Світ» та 
«UAPublishing», які належать представникам діаспорних громад і присвячують 
увагу як публікації книг українською, так і перекладацькій діяльності.

З іншого боку, триває проникнення в Україну закордонних друкованих 
ЗМІ зі світовим ім’ям. Розпочато випуск українських варіантів кількох 
всесвітньовідомих журналів – вже рік (з березня 2012) виходить український 
«Esquire», на кінець березня поточного р. заплановано вихід першого номеру 



україномовного «National Geographic»; вагоме місце серед палітри аналітично-
експертних видань України зайняв вітчизняний аналог «Forbes».

Тим не менш, подібні до вищезазначених випадки, є досить рідкісними і 
виникають не завдяки, а, швидше, всупереч державній політиці у царині 
книгодрукування. Справа у тому, що в нашій державі не лише відсутня 
національна програма розвитку друкарства з забезпеченням системи грантів для 
іноземних перекладачів та видавців українських авторів (як це практикується, 
наприклад, у Франції), а й створені вкрай несприятливі умови для друку
книжок всередині країни. Так, Україна входить до числа держав з найвищою 
ставкою податку на випуск друкованої продукції – наразі він складає 20 % [9]. 
Що ж стосується сьогоднішньої влади, то її дії у даній сфері, незважаючи на 
численні заяви про наміри підтримати вітчизняного видавця є досить 
суперечливими – так у червні 2011 р. був прийнятий за основу законопроект 
«Про національний культурний продукт», який викликав різку критику з боку 
видавців та окремих експертів, адже передбачав кілька вкрай суперечливих 
положень. Так, національним продуктом, відповідно до нього, може вважатись 
лише та книга, автор, редактор та навіть ілюстратор якої є українцями. До того 
ж передбачається трирівнева сертифікація видань – на базову, середню та вищу 
категорії. При цьому, за словами президента ГО «Форум видавців» Оксани 
Коваль, чим вищого ґатунку книгу хоче створити видавець, тим у нижчу 
категорію вона потрапляє і тим менше пільг отримує [6]. Результати такої 
контраверсійної політики передбачувано виявляються вкрай плачевними –
станом на перше півріччя 2011 р. на одного українця припадало 0,90 виданих 
книг. Для порівняння, у сусідній Росії цей показник складає 4,5; в Білорусі –
6,5; а у Євросоюзі коливається у межах 5 – 8 у різних країнах союзу [10, с. 144].

Подібною є ситуація і з виданням за кордоном українських авторів. 
Загалом вітчизняна література досі залишається маловідомою за межами нашої 
держави (ймовірно це пов’язано з тим фактом, що вона залишається 
маловідомою і всередині держави). Виняток становлять окремі письменники, 
котрі стали відомими завдяки власному ентузіазму та ініціативі з боку 
перекладачів (переважно українців, або громадян  ін. країн українського 
походження). Так Юрій Андрухович завоював титул одного із найвидатніших 
європейських постмодерністів, твори якого перекладаються німецькою, 
польською, італійською, чеською та цілим рядом  ін. мов. Деякі критики 
порівнюють його творчий доробок до спадку Умберто Еко. Популярність 
Оксани Забужко теж переважно поширюється на ареал Центральної і Східної 
Європи, а її творчість здебільшого розглядається в контексті постмодерного чи 
феміністичного дискурсу. Відомість також здобули поетичні та прозові твори 
Сергія Жадана. Частково це пояснюється перекладацькою діяльністю самого 
автора, але, безумовно, не можна переоцінити і значення його самобутнього 
таланту, що був відзначений низкою нагород та яскраво відображає 
пострадянську кризу ідентичності. До числа українських письменників, твори 
яких успішно видаються за кордоном належать Андрій Курков, Тимофій 
Гаврилів, Олег Ладиженський та Дмитро Громов (пишуть під колективним 



псевдонімом Г. Л. Олді), Юрій Іздрик, Степан Процюк, Ірен Роздобудько, Юрій 
Винничук та багато ін. 

По інший бік кордону вітчизняні літературні традиції продовжують 
представники української діаспори а також їх нащадки. Українське коріння має 
всесвітньовідомий Чак Паланюк, автор культового «Бійцівського клубу», чий 
брат проживає в Україні. А книга англійки українського походження Марини 
Левицької «Коротка історія тракторів українською», де в гумористичній формі 
переповідається терниста історія українського селянства у ХХ ст. здобула ряд 
престижних премій у Сполученому Королівстві (Bollinger Everyman Wodehouse 
Prize та Wavertone Good Reed Award 2005) й витримала кілька перевидань [2]. 

Не вельми відрізняється від становища  ін. галузей положення вітчизняної 
науки. За ключовими наукометричними показниками вона досі залишається 
маловідомою та мало видимою для світової наукової спільноти. Більше того, 
вже довгий час (фактично, увесь період незалежності) спостерігається стійка 
тенденція до скорочення числа престижних наукових видань України, котрі є 
авторитетними у науковому світі. Так, якщо у 1990 р. до міжнародного 
рейтингу наукових періодичних видань Thompson Scientific Master Journal List, 
що створюється компанією Thompson Scientific на основі комплексного 
моніторингу у сфері науки і є найвпливовішим компендіумом у цій царині 
входило 13 українських видань, то в 1999 – 8, а у 2006 – лише 4 [7, с. 13]. 
Одним з найнижчих серед розвинутих країн залишається український показник 
середньорічної кількості опублікованих наукових робіт на 1 мільйон населення 
– 91,2. Це менше, ніж у Болгарії, Румунії, Росії чи Польщі, не кажучи вже про 
вражаюче відставання від лідерів цього списку – Ізраїлю (близько 1919,3) та 
Фінляндії (1638,4). Вкрай низькими залишаються також вітчизняний загальний 
індекс цитувань та імпакт-фактор [7, с. 8–9].

Отже, узагальнюючи всі вищевказані дані, варто зазначити що 
проникнення інформаційного простору України в світову інфосферу 
є спорадичним та здійснюється всупереч ситуативній та контраверсійній 
політиці держави у цій царині. Більшість галузей вітчизняної культури не 
задовольняють навіть інформаційних потреб населення нашої держави. 
Випадки виходу українського культурного проекту на зовнішній ринок 
(переважно, країн-сусідів) є досить нечастими. А поширення мистецьких та 
інформаційних продуктів створених в Україні у регіональному масштабі взагалі 
є винятком та результатом ініціативних дій окремих ентузіастів по обидва боки 
кордону. Про випадки глобального впливу української культури поки що вести 
мову не доводиться.

Більше того, навіть рідкісні приклади інтересу до творчості вітчизняних 
митців і вчених глобальної спільноти пояснюються політичними або соціо-
економічними мотивами: поширення книжок сучасних українських 
письменників напряму пов’язане з намаганнями послабити позиції Росії у 
впливі на культуру Східної Європи. До того ж, культурний продукт України 
поширюється у Європі лише тією мірою, якою він співпадає з пануючою 
неоліберальною ідеологією (або сприймається як такий) [1]. 



Таким чином участь української культури у глобальному дискурсі 
відбувається лише на засадах глобалізаційних процесів. Більше того, Україна 
виступає не суб’єктом, а об’єктом глобалізації. Вітчизняний продукт мало 
інтегрується до світового інформаційного простору, натомість вітчизняна 
культура, через її перехідний характер, фактичну відсутність державної 
підтримки та девіантність (у дюркгаймівському розумінні) пануючих реалій є 
відкритим полігоном для асиміляційних і культургенерських впливів іноземних 
держав. 

На світовому ринку, рівень конкурентності якого продовжує зростати, 
представники України виступають розрізненими, відокремленими, без 
цілісного уявлення про те, якими є пропаговані ними цінності. Тому вони не 
можуть протиставити нічого світовій ліберальній доктрині, котра, за оцінками 
деяких експертів, входить у фазу радикальної трансформації, або й розпаду. 
Саме тому наразі наша держава та її культура не може претендувати на вагоме 
місце на світовій політичній арені. Але ж становище не завжди було таким! 
У окремі періоди власного розвитку українська культура відігравала вагому 
роль в масштабі не тільки Східної Європи, а й усього православного світу. І 
мова йде не лише про добу Київської Русі. За словами Я. Ісаєвича у XVII ст.
саме українська книжна культура та література стала тим містком, за 
посередництвом якого реформаторські здобутки культури Західної Європи 
імплементувались у культуру Московії, Валахії, Трансільванії і навіть Румунії 
[5, с. 426–430]. Україна була сполучним елементом між модерною культурою 
Заходу, яка лише починала зароджуватись та традиціоналізмом Сходу, котрий 
досягав розуміння необхідності пристосування до змінних умов.

Можливо і сучасна українська культура має виконувати подібну 
функцію? Безсумнівним залишається лише факт необхідності створення 
цілісного уявлення про позицію України в глобальному дискурсі культур.
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SPACE UKRAINIAN INFORMATIONAL STATUS 
AS THE REPRESENTATION IN CULTURAL GLOBAL DISCOURSE 

UKRAINIAN POSITION: REALITIES AND PERSPECTIVES

The article looks into domestic culture main spheres integration measures into 
the world informational space. In global discourse, the Ukrainian culture 
participation takes place only on globalization processes basis. With Ukraine being 
not a subject, but the object of globalization, cultural genesis affects foreign 
countries. Nevertheless, the Ukrainian Diaspora representatives and their 
descendants proceed with native literature traditions. It is an important indicator of 
intercultural support and cooperation. The cultural sphere requires effective native 
regulation connected with a necessity of modernizing this field and reacting to 
economical calls.

Key points of the Ukrainian cultural products promotion abroad are analyzed. 
On the basis of the submitted information the author makes a conclusion stating the 
need in Ukrainian cultural politics integrated paradigm developing that would 
become the bases and the stimuli to increase Ukrainian positions in global cultural 
discourse. 

Key words: Ukrainian book publishing, domestic culture, scholarship, 
globalization, cultural politics, cultural genesis. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: МЕДІА І ПРОГНОЗУВАННЯ

У статті досліджується взаємозв’язок між прогнозуванням у 
міжнародних відносинах та медіа. Крім того показано вплив медійної сфери на 
сам процес прогнозування. Даний вплив медіа на прийняття рішень і 
прогнозування у ХХІ ст. став надзвичайно суттєвим та принциповим, оскільки 
медіа еволюціонували від висвітлення фактів до конструювання подій, 
взаємозв’язків між ними та до фабрикування медійних реальностей, які не 
корелюють з реальними подіями. Це перший чинник, який ускладнює 
прогнозування. Другим чинником є самі міжнародні відносини, які 
перетворюються на дедалі складнішу систему, поведінку якої важко 
передбачити. І третім чинником є когнітивні помилки, які властиві людині при 
прийнятті рішень і прогнозуванні. З огляду на це медіа легко маніпулюють 
колективною поведінкою спрямовуючи її в бажаних напрямках. На підставі 
цього автор робить висновок, що практика прогнозування як спроба 
передбачити майбутнє є майже неможливою, тому в умовах, що складаються
індустрія прогнозу перетворюється на практику конструювання майбутнього.

Ключові слова: прогнозування, когнітивні помилки, помилка гравця, 
систематична помилка виживання, ілюзорна кореляція.

Основне завдання даної статті полягає в тому, щоб відповісти на питання 
чим є прогнозування у міжнародних відносинах – передбаченням майбутнього 
чи нав’язуванням майбутнього? Мова йтиме не про інструментальні похибки і 
не про недоліки методології, а про помилки мислення, які виникають при 
прогнозуванні та вплив на них медіа.

Дану проблематику у своїх роботах досліджували Г. Бейтсон, Н. Луман 
Ж. Бодрійяр. Із сучасних дослідників можна назвати Ш. Горлі і С. Манна. 
Особливість нашого підходу полягатиме в тому, що для вивчення цієї проблеми 
ми будемо зважати на когнітивні помилки, як певні відхилення в процесі 
мислення властиві людям, групам людей, організаціям не лише при 
прогнозуванні, але й при прийнятті рішень.

В епоху інформаційних технологій дуже складно сказати, які події можна 
вважати визначальними. Оскільки значення, важливість події формується в 
медійній сфері. Луман досліджуючи проблему взаємовідносин між медіа і 
реальністю дійшов висновку, що реальний світ більше не конструюється в 
термінах науки, а є продуктом медійного виробництва, яке створює причинно-
наслідкові зв’язки між подіями, які завжди чимось заангажовані [7, с. 120–136]. 
В умовах медійного конструювання «важливих» подій, висновки і прогнози 



зроблені на їх підставі будуть помилковими. Ця помилковість випливає з того 
факту, що медійні події не корелюють з реальними подіями. Навпаки медіа є 
єдиною реальністю з якою можна мати справу [3]. Фактично ЗМІ дуже легко 
підштовхують нас до когнітивних помилок на кшталт: систематичної помилки 
виживання, ілюзорної кореляції, помилки гравця та ін.

Систематична помилка виживання – евристика, яка полягає в тому, що 
висновки робляться лише на підставі того, хто вижив, без урахування тих, хто 
програв [10]. Нассім Талеб досліджуючи роль систематичної помилки 
виживання показує, що вона залежить від розміру початкової популяції. Не 
знаючи скільки учасників зійшло з дистанції, ми не зможемо оцінити якість 
тих, хто вижив [13]. Теж саме стосується і подій. Великі і гучні події, які одразу 
кидаються у вічі, є тими, хто вижив. Ми не бачимо непомітних фактів, які є 
частиною всієї популяції подій. Гігеренцер продемонстрував, що ЗМІ, не 
висвітлювали і не врахували довгострокові наслідки терактів у США у вересні 
2001 р. Тоді були пораховані жертви і збитки терактів і не були взяті до 
розгляду суттєве зростання жертв ДТП, які на цілий рік відмовились 
користуватись літаками. «Аль-Каїда» витратила на цю атаку 500 тис. доларів, а 
Америка в цілому втратила – за самими низькими оцінками – більше 500 млрд. 
доларів, тобто кожен долар «Аль-Каїди» завдав збитків на один міліон доларів»
[4, с. 10].

Медійне конструювання причинно-наслідкових зв’язків між подіями 
призводить до наступних когнітивних помилок: ілюзорної кореляції та помилки 
гравця, які також суттєво зменшують точність прогнозів. Ілюзорна кореляція –
це здатність бачити зв’язки там, де їх немає [8]. Дана помилка відповідає за 
формування стійких забобонів і стереотипів мислення, що очевидно призводить 
до упередженого відбору інформації. Звернемо увагу на назви деяких 
заголовків новин, які продукували ЗМІ РФ в контексті президентської кампанії 
у США в 2016 р. і стосунків між США, РФ, Китаєм і Україною, які зводяться 
фактично до того, що США пожертвують Україною заради стримування Китаю 
[6; 14; 12]. Наскільки реальним є взаємозв’язок між президенством Трампа, 
жертвуванням Україною заради протистояння Китаю сказати складно, так само 
складно робити прогнози, щодо майбутнього цих чотиристоронніх 
взаємовідносин. 

Бейтсон у своїй лекції «Від Версаля до кібернетики» сформулював свій 
критерій історичної важливості, відповідно до якого важливими є не стільки 
події, скільки паттерни (схеми, рисунки, форми) взаємовідносин між 
учасниками. Саме ці паттерни взаємовідносин ставлять їх учасників в умови 
любові-ненависті, дружби-ворожнечі, довіри-недовіри, залежності-
незалежності тощо [2, с. 190–194]. Однак нині ситуація докорінно змінилася, ми 
не можемо сприймати паттерни взаємовідносин між подіями чи фактами, 
оскільки медіа подають нам вже готові схеми таких відносин.Почепцов 
зазначає, що ХХІ ст. є переходом від журналістики до постжурналістики, яка 



більше не займається інформуванням населення, її головна мета –
маніпулювати суспільною думкою. «Постжурналістика працює з намаганням не 
віддзеркалювати, а змінювати фізичний простір за рахунок введення 
невідповідностей із ним» [11]. 

Помилка гравця – це невірне розуміння випадковості, або віра в те, що 
бажаний результат визначається попередніми подіями [1]. Помилка гравця 
може бути узагальнена до проблеми передбачення майбутнього на підставі 
минулого. Наскільки минуле може визначати майбутнє і наскільки коректно 
переносити результати минулого у майбутнє? Спроба передбачати майбутнє в 
таких великих системах як міжнародні відносини на підставі минулого є 
помилкою, яка випливає з того факту, що на подальший розвиток систем 
можуть впливати випадкові і незначні події. [9]. Чим більша система, тим 
більше таких подій. Оскільки прогнозування як передбачення майбутнього стає 
складною і майже не можливою практикою, тоді майбутнє слід конструювати. 
В цьому сенсі Ш. Горлі напередодні передвиборчої кампанії в США в 2016 р.
зазначив, що в них ключову роль зіграють ті, хто значно ефективніше 
спрямовуватиме поведінку виборців [5]. 

Наше мислення має когнітивні помилки в своєму функціонуванні. Медіа 
дуже ефективно маніпулюють цими помилками, спрямовуючи поведінку 
громадськості в бажаному напрямку. Із-за великих розмірів і великої кількості 
учасників, прогнозування, як передбачення майбутнього у міжнародних 
системах є неможливим, тому провідну роль в подальшому будуть посідати 
прогнози як конструювання майбутнього.
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INTERNATIONAL RELATIONS, MEDIA AND FORECASTING

The article studies the correlation between the forecasting in international 
relations and the media, showing the influence of the media sphere on the very 
process of forecasting. In XXI st. century this influence on making decisions and 
forecasting has become an extremely significant and fundamental since the media 
passed from highlighting the facts to creating the events and their interconnections, 
fabricating the media realities that don’t correlate with the real events. This is the 
first factor to complicate the forecasting with the second one lying in the 
international relations by themselves turning into a more complicated system, which 
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way of acting is hard to predict. The third factor is cognitive mistakes peculiar to 
people making decisions and predictions. Due to this fact it’s easy for the media to 
manipulate the collective behavior, aiming it in the desired directions. Summing it all 
up, the author says that an attempt to foresee the future is nearly impossible in the 
practice of making forecasts. Thus, in the developing terms and conditions the 
industry of making forecasts turns into the practice of constructing the events.

Key words: forecasting, cognitive mistakes, actors mistake, survival 
systematical mistake, illusory correlation. 
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