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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ІМІДЖУ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Одне з пріоритетних місць в розвитку країни становить культурна
спадщина. Адже культурна спадщина слугує підґрунтям для становлення
самобутньої держави. Прослідковуються зв’язки культурних цінностей в освітній
проекції, науці, зокрема культурі. Культурні цінності як підтвердження
багатовікової історії впливають на духовне здоров'я нації, а також слугують
пам’яткою для майбутніх поколінь. Актуальність на сьогодні – це забезпечити
збереження культурних надбань. Виникнення такої проблеми відбулося на основі
того, що не приділяється потрібна увага з боку держави. Зокрема відсутній
комплексний підхід до розв’язання питання про збереження культурних надбань.
Також академічна правова наука не виявляє зацікавленості аби відбувалося
збереження на правовому рівні, встановлення певних санкцій за порушення
певних правових норм пов’язаних із розрушенням пам’яток різного типу.
Сьогодні у зв’язку із глобалізацією спостерігається розвиток суспільства,
виникає необхідність в усвідомленому розумінні того, ким ми були, ким ми
стали, і як зміниться наше життя. Відбувається розвиток культури дипломатії
і одним з головних ідентифікаторів країни на міжнародному рівні являється
культурна спадщина. Щоб не втратити цих еволюційних процесів у всьому світі
установи культури вирішили донести до загалу, що захист культурної спадщини
являється важливим чинником для збереження інформації для нащадків. Стаємо
свідками того настільки людство сприймає культурну спадщину як належне, а не
як високий витвір мистецтва та ціннісну пам’ятку. Культурна спадщина –
це поєднання людського витвору з природнімені Для того аби усвідомити
важливість і цінність культурної спадщини потрібно чітко зрозуміти головну
поняттєвість цього сполучення.
Як зазначає С. Кот, в «Енциклопедії історії України»: «культурна
спадщина – сукупність успадкованих сучасниками від попередніх поколінь
культурних цінностей. Розрізняють матеріальну та нематеріальну культурну
спадщину. До 1-го її різновиду належать: 1) пам’ятки архітектури та
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монументального мистецтва й подібні до них пам'ятки археології та історії,
а також пов'язані з ними природні об'єкти; 2) найрізноманітніші визначні місця;
3) рукописи, книги, архів. матеріали, всілякі предмети художнього, історичного
або археологічного значення, наукові колекції, які мають художнє, історичне,
етнографічне чи наукове значення. До нематеріальної культурної спадщини
належать: традиції, звичаї, обряди, свята (святкування), традиційні ремесла, інші
форми збереження та демонстрування досвіду, навичок і знань, що мають
значення для окремих спільнот і передаються із покоління в покоління» [3].
Отож враховуючи всю важливість культурного спадку, потрібно звернути
увагу на її охорону. Звісно, що держава відіграє найважливішу роль у збереженні
пам’яток культури, проте існують також громадські соціальні системи,
міжнародні організації. Так, відомо, що «на міжнародному рівні в системі
охорони культурної спадщини чільне місце посідає ЮНЕСКО (UNESCO  United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Організація Об'єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури. У 1972 р. ЮНЕСКО прийнято
Конвенцію «Про збереження культурної і природної спадщини» [2].
Тому прослідковуючи важливість культурної спадщини можна
розглянути її складові на базі історико-культурних надбань України, які
являються її візитною карткою. На дипломатичному рівні прослідковано
налагоджені зв’язки України зі світом, попри економічний та політичний
дисбаланс. Зокрема це стосується зовнішньополітичних зв’язків з Європою,
яка сама, будучи на етапі створення й розвитку переживала подібні кризові
ситуації. Все, що потрібно для України аби надійно закріпитися на міжнародній
арені, це створити ефективний Український інститут з його інституційними
складовими або ж удосконалити вже створені культурно-інформаційні центри,
що входять до складу закордонних дипломатичних установ України.
Як зазначив український політичний діяч Павло Клімкін: «Основною
метою для створення Інституту повинно бути послугування на розуміння
сутності дії сучасної України. Потрібно спрямовувати ресурси на те аби
відбулося зростання довіри до України з боку Європи й інших держав на
інтелектуальному та культурному рівнях. Це ідентифікація України – що є
Україна для пересічного голландця, грека чи бразильця, з чим вона асоціюється,
і, звичайно, привабливість нас як країни – практична, туристична, інвестиційна.
Це також сприятиме інтеграції нас у контекст не тільки мистецтва і культури,
але й науки, освіти і багатьох інших сфер» [2].
Варто відмітити важливий аспект, що «після здобуття Україною
незалежності стала можливою постановка питання про збереження, повернення
та запобігання розкраданню національної історико-культурної спадщини,
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а також про об'єднання архівного багатства на території незалежної суверенної
України. З цією метою було створено спеціальні органи державної влади −
Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей (НК)
при Кабінеті Міністрів України, що функціонувала у 1992–1999 рр., а згодом
Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України (ДСК) при Міністерстві культури і мистецтв,
що проіснувала з 2000 р. до 2011 р. Обидві інституції були покликані
реалізовувати державну політику щодо відновлення, збереження та повернення
в Україну культурних цінностей, здійснювати координацію діяльності
міністерств, відомств та інших організацій у цій галузі, а також налагодження
конструктивних зв'язків із українською діаспорою» [1].
Таким чином, у роботі актуалізовано найважливіші аспекти розвитку
культури України та вплив на формування іміджу країни. Виокремлено поняття
«культурної спадщини» як візитівки України. Підкреслено її функції та етапи
становлення на базі культурної дипломатії. Культурні надбання України
розглянуто через призму історичного розвитку в контексті міжнародних
відносин. Проведено паралель із сучасністю та виокремлено актуальність
дослідження культурної спадщини України як ідентифікатора дипломатії на
міжнародному рівні. Зроблений висновок щодо необхідності глибинного
дослідження розвитку культурної спадщини України в українському науковому
просторі задля зміцнення іміджу України на сучасній міжнародній арені.
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Київ, Україна
БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЗА ДОПОМОГУ АНТАНТИ
В ОБОРОННІЙ ВІЙНІ ДИРЕКТОРІЇ УНР ПРОТИ
РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ТА ПОЛЬЩІ
Після окупації м. Києва радянською армією в лютому 1919 р. голова
Директорії УНР В. Винниченко подав у відставку. Його концепція нейтральності
України у зовнішній політиці виявилася нежиттєздатною. Оновлений
український політичний провід з Семеном Петлюрою на чолі вважав, що без
допомоги Заходу Україна не втримається проти переважаючих сил Радянської
Росії. Водночас Вплинули на зміну зовнішньополітичного курсу Директорії УНР
й рішення VІ з'їзду УСДРП.
Але на перешкоді порозуміння Директорії з Антантою стояла тверда
позиція французького уряду. Це, по-перше, негативне сприйняття офіційним
Парижем укладання Україною угоди з центральними державами на переговорах
у Бресті, по-друге, це намагання французького прем'єра Ж. Клемансо створити
умови відродження Великої Польщі. Частина французьких дипломатів
висловлювався за відбудову «єдиної та неподільної» Росії, до якої мала також
увійти Україна [13, арк. 41].
Саме тому Директорія покладала надію на Паризьку мирну конференцію,
де перед країнами переможницями постало завдання закріпити результати війни
в мирних домовленостях з державами, що зазнали поразки. Щоб виступити на
світовому форумі рівноправним партнером, Директорія мала домогтися визнання
України як незалежної суверенної держави та суб'єкту міжнародного права.
Однак набути офіційнй статус на конференції виявилося непросто. Адже там
могли брати участь тільки ті держави, які були на боці союзників або
приєдналися до них наприкінці першої світової війни. Україна ж від 1918 р.,
тобто від Брестського миру, була в цій війні нейтральною, тому не могла бути
активним суб’єктом Паризької конференції.
За персональним складом українська делегація для роботи на світовому
форумі в Парижі була найчисленніша. Вона одночасно представляла Україну
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перед урядом Франції. Тому в інструкції УНР та ЗОУНР 30 березня 1919 р.,
було визначено, що «українська дипломатична місія для участі в Паризькій
конференції є спільною для обох частин України.. та заступає на конференції
цілість української справи» [13, арк. 7]. Подвійність дипломатичного
представництва, яка шкодила інтересам обох республік, допускалася лише у тих
випадках, коли того «вимагають спеціальні інтереси тієї чи іншої частини»
[13, арк.7]. Тому в кожній українській дипломатичній місії виділялося місце
представникові ЗОУНР [7, с. 32].
За цією постановою головою делегації на конференції було призначено
від Директорії Г. Сидоренка, від Держсекретаріату ЗОУНР заступником голови
В. Панейка та ряд інших дипломатів [1, с. 109].
Першочерговою проблемою делегації УНР на Паризькій конференції було
визнання за Україною статусу суверенної незалежної держави та суб'єкту
міжнародного права. Проблема ж Східної України вирішувалася на конференції
через призму так званого «російського питання», яке посідало одне з центральних
місць на світовому форумі. Розв'язання всіх проблем післявоєнного врегулювання
значною мірою залежало від наслідків громадянської війни в Росії. Все це
поставило «російське питання» в центр підготовки дипломатії Антанти до мирної
конференції [11, с. 49].
Після недопущення делегації УНР до участі в конференції, українські
дипломати обрали тактику надсилання нот до секретаріату. Автори українських
нот наполягали на тому, що Директорія перешкоджає розповсюдженню ідей
більшовизму, а через те визнання її Антантою «являється актом неминучим»
[12, с. 13].
Характерною рисою дипломатії УНР було звернення до керівних органів
Паризької конференції як до світового суду, який повинен покласти край
агресивним діям сусідніх Україні держав. Зокрема, в ноті щодо румунської
окупації Буковини повідомлялося: «Ми з певністю сподіваємося, що Мирній
конференції, яка в своїх визначених представниках антантських урядів творить
справедливий трибунал, знайдеться час для розгляду нашого застереження..»
[ 12, с.22] .
Найвища Рада не звертала уваги на заклики української делегації
спонукало її до зміни тактики в цій справі. Тому українські делегати почали
надсилати меморандуми: наприклад, 18 березня 1919 р. був поданий протест
проти окупації румунською владою Буковини [12, с. 22].
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Головну роль на конференції в Парижі грав Ж. Клемансо, який створив
собі політичну концепцію захисту Франції від Німеччини за допомогою великої
Польщі й єдиної Росії. В. Вільсон тримався на світовому форумі пасивно
і особливо не опановував волі французького прем'єра [14, с. 122] .
Д. Ллойд-Джордж мав обмаль інформації щодо української проблеми і не
виявляв особливої прихильності до неї. Але йому, проте, була властива політична
інтуїція і майже пророча передбачливість. Історія всього світу могла б піти зовсім
іншими шляхами, якби Найвища Рада більше прислухалася до слів британського
прем'єра [13, арк. 160 ] .
Делегація від США мала свою думку щодо українського питання. Для неї
головним пріоритетом стали т.зв. Принципи Вудро Вільсона, про що й заявив
посол США М. Вопик у розмові з представником делегації від комітету УПСФ
В. Прокоповичем [12, с. 88].
11 липня 1919 р. до канцелярії української делегації надійшло
повідомлення від секретаріату конференції: «Польський уряд буде
уповноважений завести в Східній Галичині цивільне правління, після того як
заключить з державами Антанти договір, який надасть автономію території,
а також політичні, особисті та релігійні свободи мешканцям. Цей договір буде
спиратися на право самовизначення, яке мешканці Східної Галичини
використають у майбутньому в часі, який визначать держави Антанти або інша
організація, що буде уповноважена до цього» [13, арк. 170].
Саме тому Директорія покладала надію на Паризьку мирну конференцію.
Але через негативне сприйняття Антантою укладення Україною угоди
з Центральними державами на переговорах у Бресті, намагання французького
уряду створити умови для відродження Великої Польщі та відбудови «єдиної
і неподільної» Росії за рахунок етнічних українських земель для Директорії
прагнення бути офіційно визнаною та придбати статус рівноправного партнера
на конференції перетворилося на складну проблему [7, с. 47].
Невдалий склад української делегації, більшість представників якої не
годилася на роль дипломатів, відсутність політичної гнучкості у Г. Сидоренка,
попри його щирий патріотизм, призводили до значних прорахунків у діяльності
місії. Так, оскільки делегація від Директорії УНР не була допущена до участі
у світовому форумі, українські дипломати обрали не досить вдалу тактику
надсилання нот до секретаріату Найвищої Ради, які за своєю формою та змістом
нагадували скарги на голів урядів країн Антанти, Такі обставини погіршили і так
не дуже добрі стосунки України з союзними державами.
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З прийняттям умов місії Бартєлемі, яка діяла під егідою Паризької мирної
конференції, щодо перемир'я між українцями і поляками в Галичині в УНР
з'явився б шанс бути визнаною Антантою і отримати, допомогу в оборонній війні
на два фронти – проти Польщі та радянської Росії.
Отже, до співпраці з Антантою Директорію спонукали нездатність
дотримуватися політики нейтралітету на міжнародній арені, безперервний
радянський наступ на Україну, рішення VІ з’їзду УСДРП, який зміцнив
в українському керівництві опір намаганням боротьбистів впровадити в країні
диктатуру пролетаріату та укласти союз з РСФРР.
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ПРОБЛЕМА ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ
У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У 1989–1990 рр.:
ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПРИКОРДОННЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
Події 1989–1990 рр. у Німеччині сколихнули світову спільноту
і викликали неоднозначну реакцію в багатьох країнах світу. Це було пов’язано
з цілою низкою важливих питань, що виникли у процесі об’єднання ФРН та НДР.
Це, перш за все, проблеми миру і безпеки на Європейському континенті,
контролю за об’єднаною Німеччиною з боку міжнародних організацій,
економічної та нормативно-правової основи об’єднання
Однією з головних проблем об’єднання Німеччини у 1990 р. була
територіальна, при чому західний німецький кордон фактично та юридично був
урегульований. Проте, східний німецький кордон з Польщею по лінії
Одер–Нейсе залишався проблемнимени Лінія по Одер–Нейсе була встановлена
протоколом Берлінської конференції від 1 серпня 1945 р., згідно з яким
«до остаточного визначення західного кордону Польщі колишні німецькі землі,
розташовані на схід від лінії, що проходить від Балтійського моря та звідси
уздовж ріки Одер до злиття з рікою Західна Нейсе й уздовж ріки Західна Нейсе
до чехословацького кордону, включаючи ту частину Східної Пруссії, яка, згідно
з рішенням Берлінської конференції, не передана під управління Союзу
Радянських Соціалістичних Республік, та включаючи територію колишнього
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вільного міста Данциг, повинні знаходитися під керівництвом Польської
держави» [1, с. 473].
Отже, Польща повернулася на свої давні землі, які колись були колискою
Польської держави за часів П’ястівської династії Х–ХІ ст. Їй були повернуті
Нижня Сілезія, частина Верхньої Сілезії з Опіллям, Любушська земля, Західне
Помор’я з Щецином, Гданськ і Вармійсько–Мазурська земля Східної Пруссії із
загальною площею 102853 кв. км. Головною причиною зсуву кордону на захід
було прагнення СРСР компенсувати Польщі західноукраїнські та західнобілоруські
землі, анексовані ним у 1939 р. Цей кордон був визначений де-факто, але його
юридичну силу ставила під сумнів відсутність мирного договору з Німеччиною.
Інтереси польського і німецького народів вимагали, щоб польсько–
німецький кордон, встановлений Берлінської конференцією, був юридично
закріплений міжнародною угодою держав, яких це безпосередньо стосувалося.
Під тиском Москви між ПНР і НДР 6 липня 1950 р. було укладено Угоду про
демаркацію польсько–німецької державного кордону – Згожелецький договір.
У спільній декларації сторони заявили про непорушність кордону миру і дружби
по Одеру–Нейсе, що лежить в основі подальшого розвитку і зміцнення
добросусідських відносин і дружби між польським і німецьким народами.
Східна політика канцлера ФРН Віллі Брандта сприяла поліпшенню
польсько–німецьких відносин, завершенню післявоєнного періоду в цих
відносинах та старту нового напрямку співпраці, в якому переважало культурне
та економічне співробітництво. На основі нормалізації відносин між двома
країнами 7 грудня 1970 р. у президентському палаці у Варшаві Й. Циранкевич
та В. Брандт підписали Варшавський договір, відповідно до якого ФРН визнавала
непорушність польського західного кордону.
Питання польсько–німецького кордону набуло нового значення, коли
28 листопада 1989 р. федеральний канцлер Г. Коль у Бундестазі виголосив
10пунктів Плану поступового подолання розколу Німеччини і Європи, в якому
не було пункту про визнання польського західного кордону. Таким чином,
наступні місяці до остаточного об’єднання Німеччини були періодом
інтенсивного тиску на польське питання.
Лінія Одер–Нейсе – особливий випадок державного кордону, адже
у Варшавському договорі 1970 р. чітко вказується, що продовжують існувати
права чотирьох держав–переможниць щодо остаточного врегулювання
німецьких кордонів. Тому підтвердження кордонів об’єднаної Німеччини
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повинно відбутися в договорі за участі цих держав і ФРН та НДР,
тобто у форматі «2+4».
Непохитна позиція Г. Коля – ніяких гарантій для Польщі до остаточного
об’єднання – викликала занепокоєння в столицях чотирьох країн–переможниць.
8 березня 1990 р. з ініціативи Г. Коля Бундестаг ФРН прийняв резолюцію, згідно
з якою після виборів у парламент НДР, призначених на 18 березня 1990 року,
законодавчі органи обох німецьких держав мають оголосити спільну декларацію,
у якій би зазначалася непорушність кордону за лінією Одер–Нейсе. Це трохи
розрядило атмосферу, але керівництво Польщі наполягало на розробці договору
про кордони до того, як відбудеться об’єднання, і бажало, аби це питання
розглядалося на переговорах у форматі «2+4» за присутності польської сторони.
5 травня 1990 р. під час першої зустрічі у форматі «2+4» було
підтверджено, що польська делегація буде запрошена на зустріч шістки в липні
1990 р. у Парижі.
13 квітня 1990 р. під час бесіди з М. Горбачовим В. Ярузельський
запропонував на території НДР в об’єднаній Німеччині поряд з радянськими
військовими частинами розташувати чехословацькі й польські. На що отримав
схвальну відповідь радянського керівника, який наголосив на важливості
гарантування післявоєнних кордонів [3, с. 394].
Проблемі німецько–польського кордону була присвячена третя сесія
конференції «2+4» 17 липня 1990 р. у Парижі, на яку було запрошено польську
делегацію на чолі з К. Скубішевськимени Проте її було допущено лише до
заслуховування висновків щодо територіального питання, польські представники
не брали участі в обговоренні про обмеження звичайних озброєнь у Німеччині.
Програш польської дипломатії полягає в тому, що на цій зустрічі була досягнута
домовленість, що польсько–німецький договір буде погоджено якомога швидше,
але після об’єднання Німеччини.
12 вересня 1990 р. у Москві відбулося підписання договору про остаточне
врегулювання щодо Німеччини, згідно з яким чотири держави–переможниці
в Другій світовій війні відмовлялися від своїх прав та обов’язків щодо об’єднаної
держави. У пункті 2 ст. 1 договору наголошувалося, що Німеччина та Польща
підтвердять існуючий між ними кордон у договорі, що матиме обов’язковий
характер у міжнародному праві [2].
14 листопада 1990 р. у Варшаві міністри закордонних справ Німеччини
та Польщі (Г. Д. Геншер і К. Скубішевський) підписали трактат про підтвердження
між цими країнами кордону, що був закріплений у Згожелецькому
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і Варшавському договорах. У чотирьох статтях сторони підбили підсумки
Другої світової війни для обох держав, зобов’язалися поважати суверенітет
і територіальну цілісність обох сторін, відмовлялися від територіальних
претензій у майбутньому і встановили порядок ратифікації цього договору
[5, с. 3].
17 червня 1991 р. прем’єр-міністр Польщі Я. Белецький і канцлер ФРН
Г. Коль у Бонні підписали польсько–німецький договір про добросусідство,
дружбу і співробітництво, створення основ співробітництва в усіх відповідних
областях, гарантуючи непорушність кордонів і прав меншин, забезпечуючи
механізм для консультацій на різних рівнях, створення спільного міцного
фундаменту двосторонніх відносин [4].
Паралельно з цим договором були підписані три двосторонні угоди:
співпраця молоді, встановлення двосторонніх відносин і створення середовища
міжурядової комісії з регіональної співпраці та прикордонної.
Таким чином, спірне питання польсько-німецького кордону по лінії
Одер–Нейсе мало важливе значення не лише для Польщі і Німеччини, а й для
мирного порядку на Європейському континенті. Саме тому воно вирішувалося
дипломатичним шляхом на міжнародному рівні за участі за участі США,
Великобританії, Франції та СРСР. Мирне вирішення територіального питання
і підписання договору від 14 листопада 1990 р. сприяло встановленню тісної
політичної, економічної і культурної співпраці між Польщею і Німеччиною
у майбутньому.
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НЕЙТРАЛІТЕТ БЕЛЬГІЇ ЯК ХИТКА ГАРАНТІЯ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Перша світова війна навряд чи може вважатися забутим в історії людства
епізодом. Однак сьогодні ми живемо в світі, де політична свідомість формується
під впливом безлічі факторів, серед яких наукове знання на жаль не відноситься
до найбільш впливових.
Небачена в історії за своїми масштабами і наслідками Перша світова
війна, почалася на високій хвилі патріотичних почуттів і впевненості у своїй
перемозі. Ненаситний молох великої війни не обійшов стороною і Бельгію, яку
здавна називали «перехрестям» Європи. Стратегічне розташування Бельгії
неминуче перетворювало її на учасника конфлікту.
Передвоєнний період і сама війна стала значущим періодом в історії
Бельгії. Трансформація міжнародних відносин на початку XX ст. поставила під
сумнів ефективність політики постійного нейтралітету Бельгії. До початку ХХ ст.
Бельгія вже давно перебувала в статусі «незалежної і довічно нейтральної
держави».
Нейтралітет Бельгії був гарантований Лондонською угодою, підписаною
19 квітня 1839 р. представниками Великої Британії, Австрії, Франції, Пруссії,
Росії та Нідерландів. Згідно угоди Бельгія повинна була утримуватися від вступу
у військово-політичні союзи, підтримуючи тим самим рівновагу сил в Європі.
Здавалося б, статус нейтральної держави міг не тільки сприяти умиротворенню
Європи, але і відвести від самої Бельгії майбутні катастрофи. Однак він покладав
на Бельгію зовсім не просте завдання, приймаючи до уваги її стратегічно
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важливе географічне положення. Крім власної волі і волі правителів
бельгійський народ постійно перебував під загрозою залучення в конфлікти між
великими європейськими державами [1, с. 317].
Стрімке посилення Німеччини на початку XX ст., мілітаризація економік
великих європейських держав, формування військово-політичних блоків
свідчили про неминучість війни.
У цей період Бельгія перебувала в дуже складному становищі.
Формально договір 1839 р. зобов’язував держав, які його підписали,
дотримуватися нейтралітету Бельгії, але бельгійці не перебували у полоні ілюзій.
Вони не були впевнені в тому, що їхній країні вдасться залишитися нейтральною.
З одного боку, в разі виникнення небезпеки можна було апелювати до
нейтралітету і гарантії великих держав, але з іншого боку, реальність загрози
ззовні давала привід задуматися про надійність цих гарантій [3, с. 123].
На тлі загрози збройного конфлікту у Бельгії фактично було два вибори –
вона могла пропустити агресора на свою територію, або залишитися
нейтральною і чинити опір військам, які порушили недоторканність її кордонів.
У той час реальність зовнішньої загрози давала привід уряду Бельгії задуматися
про надійність нейтралітету як фактора безпеки країни.
До початку XX ст. нейтралітет Бельгії був слабкою гарантією
її незалежності. Він вже не мав тієї міжнародно-правової сили, яку вкладали
в нього учасники Лондонських конференцій 1830-х рр. Дотримання
бельгійського нейтралітету було радше питанням довіри між державами.
Загострення міжнародних протиріч давало привід припускати, що принцип
нейтралітету в умовах, що склалися не міг протистояти принципам стратегічної
необхідності. Порушення в серпні 1914 р. Німеччиною нейтралітету Бельгії, хоча
і стало гучним прецедентом, не було несподіваним [1; 2].
Поінформованість про плани німецького наступу на Францію,
яке неминуче перетворювало Бельгію в учасницю конфлікту, змушувало
бельгійців вживати заходів щодо зміцнення своєї обороноздатності. Проведення
в останні роки перед війною реформ в армії, направлені на підвищення
її боєздатності, експліцитно свідчать про те, наскільки реально бельгійці
сприймали загрозу порушення нейтралітету країни. Оборона держави була
єдиним способом протистояти агресії. Оборонятися для Бельгії означало
захищати свій нейтралітет, виконуючи тим самим міжнародні зобов’язання.
Бельгія не могла вимагати від великих держав нових гарантій, не мала права йти
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на підписання нових договорів, метою яких було б забезпечення її безпеки. У той
же час їй було необхідно зберегти незалежність зовнішньої політики.
Передвоєнне дипломатичне листування бельгійського МЗС є прямим
свідченням сподівань бельгійців уникнути загрози конфлікту. Однак спроба
відвести загрозу не увінчалася успіхом. Як і в 1870 р, Велика Британія виступила
основною захисницею нейтралітету Бельгії, принципу збереження якого вона
формально підпорядкувала свій вступ у війну з Німеччиною [2, с. 156].
Звичайно, в умовах 1914 р., коли конфлікт не обмежувався протиріччями
Франції і Німеччини, а набув міжнародного масштабу, нейтралітет не міг
врятувати Бельгію. Для Німеччини в світлі її стратегічних планів цей принцип
нічого не значив, Франція і Велика Британія, навпаки, враховували фактор
бельгійського нейтралітету і будували свої військово-стратегічніі плани на цій
основі [4, с. 187].
Основним вектором зовнішньої політики Бельгії на початку XX ст. було
прагнення чітко слідувати політиці нейтралітету і зберігати рівні стосунки
з державами-гарантами, виконуючи тим самим покладені на нейтральну державу
зобов’язання. Як і військове відомство, МЗС Бельгії ще до війни виробило план
дій на випадок порушення нейтралітету, який зводився до боротьби з агресором.
Участь у війні була для Бельгії свого роду протестом проти порушення цих
договорів і, одночасно, демонстрацією непокори. Попросивши допомоги
у держав-гарантів – Великої Британії, Франції і Росії, Бельгія не уклала
формальних договорів з урядами цих країн [3, с. 135].
Порушення нейтралітету Бельгії Німеччиною ще в ході Першої світової
війни поставило на порядок денний питання про доцільність збереження цього
статусу після закінчення війни. Перша світова війна не лише втягнула Бельгію
в збройне протистояння, але й змусила бельгійське керівництво визнати
недоцільним дотримуватися і надалі статусу нейтральної держави і вимагати
територіальних змін на свою користь [1; 3].
Перша світова війна, а саме порушення нейтралітету Бельгії Німеччиною
в 1914 р., зламали систему балансу сил XIX ст., на сторожі якої колись стояв
нейтралітет цієї малої держави. Події 1914 р змусили бельгійську дипломатію
приступити до вироблення нового зовнішньополітичного курсу і, перш за все,
до оформлення нового міжнародного статусу [2; 4]. Якщо до 1914 р. принцип
нейтралітету благополучно поєднувався з принципом незалежності цієї держави,
то в 20-і рр. і особливо в 30-і рр. XX ст. Бельгія вже не могла залишатися
нейтральною.
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Нестабільна обстановка на міжнародній арені змусили бельгійську
дипломатію шукати нові шляхи відновлення колишніх гарантій. Однак Бельгії
так і не вдалося отримати прямих гарантій безпеки своєї території. Через
зростання небезпеки початку нової війни бельгійський уряд прийняв рішення
повернення до політики нейтралітету, який знову, як і в 1914 р. не зміг запобігти
вторгненню в країну.
Таким чином, політика нейтралітету як міжнародно-правового принципу,
що забезпечує баланс сил і гарантує недоторканність кордонів держави, зазнала
краху в Бельгії, якій згодом під тиском кардинальних змін міжнародних відносин
довелося від неї остаточно відмовитися.
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СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
Після розпаду СРСР та завершення «холодної» війни геополітична
картина світу та сутність міжнародних відносин здавалось би суттєво змінилися.
Кінець тоталітаризму (його центру) в Європі ознаменувався перемогою
демократичної моделі розвитку суспільства, до якої повинні були прагнути
колишні країни з комуністичного табору і, перш за все, розвалилася ідеологічно25

політична вісь двополюсного світу. Поступово геополітичний простір
поглинається процесом глобалізації, який передбачав побудову нового
однополюсного світового порядку (з центром – США). Пошук форм та моделей
світового порядку довгий час визначався майже винятково поняттями західних
держав. За десятиліття, що минули після закінчення Другої світової війни,
Сполучені Штати Америки – з їх потужною економікою і впевненістю в своїх
силах – високо підняли прапор лідера міжнародної спільноти і додали до пошуку
форм світового порядку здавалось би новий вимір. США це держава,
яка в прямій формі заснована на ідеї вільного і представницького управління
і зв'язала своє власне піднесення з поширенням свободи і демократії і приписали
цим факторам здатність привести до досягнення справедливого і міцного миру.
Традиційний європейський підхід до світоустрою розглядав відносини між
народами і державами як конкурентні за своєю природою; щоб обмежити ефекти
їх прагнень, що зіштовхуються, в Європі покладалися на рівновагу сил і концепт
освічених державних діячів. Відповідно до загальноприйнятих американських
уявлень – люди спочатку вважалися розумними, схильними до мирного
компромісу і здоровому глузду; тому головною метою міжнародного порядку
було поширення демократії. Вільний ринок підіймав би людей, збагачував б
суспільства і замінив би традиційну міжнародну конкуренцію економічної
взаємозалежністю [2].
Інформаційні технології та капітал стають рушійною силою глобалізації,
яка передбачає інтеграцію держав в світову економіку. Здавалось, що все це
зумовить мінімальну можливість військового конфлікту глобального масштабу
і суттєво зменшить регіональні конфлікти. На жаль, події в Афганістані, Сирії,
Іраку, Україні та інших регіонах говорять про протилежне. Концепція порядку,
що лежить в основі сучасного світу, знаходиться в кризі. Деякі конфлікти
закладені природно і можуть то затихнути, то спалахнути з новою силою.
На нашу думку, події в Україні, що почалися у 2014 р., тісно та логічно пов’язані
з геополітичною концепцією Хартленду (Heartland) Хелфорда Макіндера
в контексті її сучасної ретроспективи.
Цивілізаційний розвиток так чи інакше супроводжується боротьбою між
провідними суб’єктами міжнародних відносин за розширення сфер впливу.
У цілому великі держави проектували свій вплив за рахунок експансії у бік
малих та середніх країн. Зрештою зіткнення інтересів великих держав
призводило до масштабних конфліктів, два з яких стали планетарними.
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У науковому геополітичному дискурсі є геополітичні теорії та концепції,
які аналізують ці зіткнення в контексті суттєвого впливу географічного чиннику.
Х. Маккіндер по праву вважається засновником класичної англосаксонської
школи геополітики. Його погляди активно позначилися на Версальський
і Ялтинський порядок та в цілому досі активно впливають на сучасну
англосаксонську геополітичну стратегію розвитку міжнародних відносин та
створення світового центру прийняття рішень. Весь світ дослідник розглядав
як мегаполе битви, а динамічне встановлення геополітичного контролю над
стратегічними його ділянками одним із потужних гравців є ключем до
глобальної гегемонії. Однією із найбільших заслуг дослідника є сформульована
ним теорія Хартленду (від англ. heartland – «серцевинна земля»). Він визначав
Хартленд як масивну північно-західну частину Євразії з площею близько 50 млн.
км. Територія Хартленду в наукових уявленнях. Х. Маккіндера багато в чому
повторювала територіальні контури Російської імперії та СРСР. Зрештою
Хартленд – це своєрідний континентальний базис Євразії, що охоплює сучасні
Східну Європу, Росію і Центральну Азію [4].
Х. Маккіндер вважає, що Східна Європа має ключове значення
в геополітичній матриці дослідника. Саме, тому на думку дослідника «той, хто
править Східною Європою – панує над Хартлендом, хто панує над Хартлендом –
той домінує над Світовим островом, хто домінує над Світовим островом – той
володарює над світом». Східна Європа є зручним плацдармом для атаки як
у західному, так і в східному напрямках для створення глобальної імперії.
Необхідно підкреслити, що, на думку вченого, за межами осьового району існує
великий внутрішній півмісяць, утворений Німеччиною, Австрією, Туреччиною,
Індією і Китаєм, і зовнішній – Британія, Південна Африка, Австралія, Сполучені
Штати, Канада і Японія [5]. Але, таким «напівострівним» країнам як Франція,
Італія, Єгипет, Індія та Корея, згідно теорії Хартленду, волею долі намічено
стати плацдармом морських держав (США та Британії) для забезпечення
домінування англо-саксонської світової цивілізації.
Рівно 100 років тому президент США Вудро Вільсон представив
конгресу проект документа, який ліг в основу Версальського мирного договору,
що завершив Першу світову війну. 14 пунктів Вільсона на той час визначили
долю Європи. У цих тезах вперше оформилося прагнення Сполучених Штатів до
світової гегемонії. Вже із завершенням Другої світової війни геополітична
обумовленість дала підстави тверджень про появу цілісної картини світу,
розділеної двома конфронтаційними блоками. Дійсно, розділ на Схід і Захід
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сформувала Ялтинська конференція 1945 р. Відповідно до її домовленостями світ
ділився на дві великі сфери впливу СРСР і США.
Як ми бачимо, боротьба за вплив на території Хартленду відбувалася між
двома протилежними геополітичними світоглядами (англосаксонським
і євразійським) протягом усього XX ст. зі змінним успіхом. І якщо Версальський
мирний договір 1919 р. «закріпив» перемогу дипломатії США і Великобританії
щодо впливу на цей регіон, то Ялтинська конференція 1945 р. затвердила вплив
СРСР на територію практично всього Хартленду. Поділ світу в Ялті в 1945 р.
стало трагедією молодих націй, які опинилися між залізною завісою і СРСР.
Трагедією поляків, чехів, словаків, угорців, румунів, болгар. Вони не погоджувалися
з тим, що не є частиною Європи чи Заходу, як вони себе уявляли. Зазначимо, що
в знак протесту, а також через безвихідне положення вони стали називати себе
Центральною Європою. Створили нове поняття. До того часу цю частину світу
називали Східною Європою. Це був ребрендинг старого німецького поняття
Mitteleuropa. Але вплив СРСР на ці території було величезним і що б його
не втратити була використана в Польщі (1956 р.), Чехії (1968 р.) навіть військові
методи тиску.
Події кінця XX ст., а саме: розпад СРСР, призвели до того, що концепція
Хартленду нібито стала неактуальною, оскільки Росія більше не домінувала над
ним в достатній мірі. Можна погодитися з думкою українського дослідника
О. Кондратенко стосовно того, що «холодну війну багато в чому варто
розглядати як економічне змагання двох протилежних системних укладів –
ринково-ліберального та планового. Таким чином, програш Радянського Союзу
у холодній або «Третій світовій війні» був обумовлений передовсім низькою
конкурентністю та непривабливістю його геоекономічної парадигми порівняно із
західною, яка на відміну від економічного диктату пропонувала свободу ринку»
[3, с. 98]. Але, відносно важливості контролю над Євразійським регіоном
відомий американський політолог З. Бжезинський відзначає, що «упродовж
чотирьох десятиліть «холодної війни» Євразія була гігантською ареною цього
протистояння і головною ставкою у боротьбі, оскільки саме на її просторах
розташовані найбільш динамічні і політично амбіційні держави світу» [1, с. 62].
Тому розпад СРСР був обумовлений не тільки непривабливістю геоекономічної
парадигми СРСР, а і чіткою стратегією англо-саксонської геополітики з її
науково-дослідницькими стратегічними центрами з поваленням тоталітарного
комуністичного режиму на теренах Хартленду. У 1991 р. відбулося геополітичне
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На нашу думку, ключ до розуміння теорії Х. Маккіндера в сучасних
умовах – Україна. Держава, яка займає перше місце за територією у Східній
Європі. Після розпаду СРСР наша територія відчуває величезний геополітичний
вплив з боку геостратегії Росії США. З одного боку, як вважає З. Бжезинський,
без України Росія може залишатися імперією, але імперією «азіатської»,
втягуючись в конфлікти на Кавказі і в Середній Азії, але з поверненням України
під свій протекторат Росія додає до власного населенню ще 46 млн. орієнтованих
на Європу громадян, таким чином кидаючи їй виклик [1, с. 108]. З іншого, США
домоглися відкидання СРСР, оволодіння балтійсько-чорноморським перешийком
і виходом нової об'єднаної Європи у фронтальне зіткнення з Росією.
Геополітична битва за Хартленд призвела до того, що називати військовий
конфлікт на Сході України громадянською або «гібридною» війною некоректно –
мова йде про proxy-war (опосередковану війну). Росія надовго посварилася
з Україною, отримавши собі під боком потужного ворога, зате «вкусила»
самовпевнених американців. Тепер американці будуть намагатися повільно
видавлювати Кремль з окупованих територій України (стратегія К. Волкера).
Але Україні необхідно мати свою чітку самостійну дипломатичну та військову
стратегію стосовно врегулювання військового конфлікту на Сході України
і запобігти проксі-війну в контексті геополітичної боротьби США та Росії за
вплив над Хартлендом.
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СУЧАСНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
У сучасних умовах розвитку системи міжнародних відносин повноцінне
забезпечення власних національних інтересів неможливе без належного рівня
розвитку дипломатії. У зв’язку з науково-технічним прогресом, процесами
глобалізації та інформатизації, поширенням ліберально-демократичних ідей та
цінностей дипломатія набула принципово нових форм та змісту. Більше того,
класичні дипломатичні механізми почали втрачати свою дієвість, а нові тільки
знаходяться на стадії формування та розвитку, що обумовлює аналіз та пошук
шляхів вирішення даної проблеми. Таким чином, наша головна мета – опис
існуючих форм дипломатії та їх практичне застосування.
Зрозуміло, що головним завданням дипломатії завжди було і залишається
захист національних інтересів власної держави, наприклад, шляхом забезпечення
мирного співіснування з іншими суб’єктами світової політики чи створення
військово-політичних блоків та об’єднань.
Загалом, сучасна дипломатія може визначатися як: «офіційна діяльність
глав держав, урядів і спеціальних органів зовнішніх зносин щодо здійснення
цілей і завдань зовнішньої політики держав, а також щодо захисту інтересів
держави та громадян за кордоном» [1, c. 88].
Національні інтереси реалізуються за допомогою наступних форм
дипломатії, котрі стали особливо актуальними в XXI ст., а саме:
1. Економічна дипломатія – виступає однією з найважливіших форм
захисту державних інтересів, адже сучасні міжнародні відносини підпорядковані
торгівлі й економічному співробітництву. Її мета полягає в досягненні
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економічних та політичних цілей держави «незалежно від того, вдається вона чи
ні до економічних важелів задля їх досягнення» [3, с. 52].
До компетенції економічної дипломатії входить розробка та здійснення
ефективної стратегії міждержавного співробітництва в фінансовій, інвестиційній,
технічній, технологічній сферах та ін., котрі безпосередньо впливають на
забезпечення економічної безпеки [10, c. 280], що виступає невід’ємною
частиною національних інтересів. Наприклад, Китай шляхом налагодження
економічних зв’язків з державами Азійсько-Тихоокеанського регіону
намагається знизити рівень впливу США в ньому для утримання своїх
лідерських позицій в світовій політиці [7, с. 149]. Відповідно, на сьогодні, така
форма дипломатії залишається вкрай ефективною.
2. Публічна дипломатія – визначається як: «урядова діяльність, яка
спрямована на просування національних інтересів та національної безпеки через
розуміння, інформування і здійснення впливу на зарубіжні аудиторії, а також
розширення діалогу з іншими націями» [6, c. 149]. Як слушно зазначив Дж. Най:
«не завжди силою володіє той, чия армія перемагає» [4, c. 33]. Саме тому для
дипломатії важливо створити позитивний образ держави, роз’яснити світовому
співтовариству її ідеї та цінності. Без належного розвитку публічної дипломатії
держава втрачає можливість донести власну позицію з того чи іншого питання до
народу інших країн, що знижує можливість налагодження співробітництва
в різноманітних сферах. Яскравим прикладом застосування публічної дипломатії
є звернення 44-го Президента США Б. Обами, що було проголошене з трибуни
Каїрського університету до всього мусульманського світу 4 червня 2009 р.,
в якому він підкреслив, що США не є ворогом ісламу і засудив будівництво
єврейських поселень на палестинській території з метою покращити авторитет
США в країнах арабського світу [9, с. 126]. Саме тому, публічну дипломатію
можна вважати інструментом, що має довгострокову дію й створює сприятливе
підґрунтя для реалізації зовнішньої політики.
3. Культурна дипломатія – є одним із важливих різновидів м’якої сили
та публічної дипломатії держави, головним завданням якої є створення
позитивного іміджу держави в очах як окремих країн, так і світового
співтовариства загалом за рахунок просування культурно-історичних цінностей,
проведення різноманітних обмінів і т. ін. Культурна дипломатія дає змогу
державі підняти свій міжнародний авторитет та залучитися підтримкою
громадянського суспільства інших держав, міжнародних організацій, урядів
тощо. Зокрема, МЗС Німеччини реалізує культурну дипломатію за посередництва
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Інституту імені Ґете, який має 150 відділень в 93 країнах світу та організовує
наукові, освітні й культурні заходи, популяризує німецьку мову і т. ін., що
суттєво сприяє зростанню іміджу ФРН серед населення інших країн [2, с. 137].
Тому, з огляду на важливість ролі позитивного іміджу країни, створення
механізмів для просування культурної дипломатії держави є дуже актуальнимени
4. Електронна дипломатія – тлумачиться як: «можливість використання
світової павутини і нових ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) для
підтримки і реалізації зовнішньополітичних цілей» [8, с. 104]. Особливої
актуальності та поштовху до розвитку вона набула в наші дні, адже активний
розвиток глобальної мережі інформації, соціальних мереж, медіа і т. ін., дає
змогу розповсюджувати потрібну для держави інформацію у власних інтересах,
доносити іноземній громадськості потрібну точку зору, впливати на сприйняття
існуючих подій у вигідному для себе ракурсі. Прикладом може слугувати
інформаційний телеканал «Росія сьогодні» (Russia Today), який фінансується
з федерального бюджету Російської Федерації та транслюється більш, ніж
у 100 державах світу. Головна мета даного телеканалу – показ альтернативної
точки зору на світові події крізь російську призму.
Оскільки застосування військової сили, в класичному її розумінні, після
Другої світової війни й до сьогоднішнього часу зазнало кардинальних змін та
втратило свої переваги [5, с. 132], просування національних інтересів потребує
концептуально нових підходів та інноваційних методів, котрі знаходять держави
задля захисту власних інтересів. Виникнення нових форм дипломатії сприяє не
тільки збільшенню кола її учасників [11, с. 12] та більш тіснішому й легшому
налагодженню співробітництва і просування взаємовигідних інтересів держав,
але, при цьому, несе й цілий ряд загроз. Зокрема, до них можна віднести втрату
монополії держави на дипломатичну діяльність внаслідок збільшення кількості
акторів, що діють незалежно (авторитетні особистості, міжнародні неурядові
організації, різноманітні політичні рухи).
Також зросла загроза можливості з боку інших держав підірвати
морально-ідеологічні засади суспільства чи нав’язати руйнівні цінності для
певної політичної системи шляхом застосування публічної й культурної
дипломатії, що може призвести до її деградації чи знищення.
Як висновок, можна стверджувати, що в умовах постбіполярної системи
розробка та практична реалізація нових функцій, видів та методів дипломатії
стала ще більш актуальною. Адже комплекс міжнародних взаємозв’язків та
процесів є більш хаотичним ніж в минулому, в зв’язку з появою нових акторів,
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розвитком громадянського суспільства, всезагальною інформатизацією.
Подолання викликів та загроз, що постали сьогодні як для національних
інтересів окремих держав, так і для світового співтовариства загалом, неможливе
без належного рівня співробітництва, яке забезпечується вищезазначеними
формами дипломатії.
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ
В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1921 рр.
Українська революція 1917–1921 рр. стала епохальною подією для всієї
української нації. Саме її здійснення передбачало відродження незалежної
самостійної національної держави на українських етнографічних землях. Завдяки
їй українська проблема переросла з внутрішньо російської чи внутрішньо австроугорської у фактор східноєвропейської і навіть світової політики.
У сучасній історіографії як вітчизняній, так і зарубіжній та політології
досить чітко простежується відмова від соціальної парадигми в поясненні
причин поразки Української революції 1917–1921 рр. і натомість на перший план
висувається міжнародна. Дійсно, на тлі загальноєвропейської політичної
нестабільності, викликаної Першою світовою війною та поширенням
більшовизму, кінцевий успіх визвольних змагань за державність на просторі від
Балтики до Адріатики і до Чорномор’я великою мірою залежав від надання
національній справі міжнародного розголосу. Тому здобуття Соборною
Україною дипломатичного визнання з боку провідних європейських країн було
вкрай важливим для перемоги Української революції.
Вирішальний вплив на пробудження українського народу до самостійного
державного життя, посилення його боротьби за об’єднання всіх українських
земель в єдине національно-державне ціле мали Перша світова війна й особливо
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революції 1917 р. в Росії та 1918 р. в Австро-Угорській імперії викликали
могутнє піднесення національно-визвольного руху серед українців, небувало
посилили їх споконвічні прагнення до національної і державної єдності.
В умовах жорсткої економічної розрухи, зумовленої наслідками Першої
світової війни, не тільки фактичної міжнародної ізоляції, а й активної протидії
держав-сусідів, провідники національно-визвольного руху як Наддніпрянщини
так і на західноукраїнських землях, опираючись на широку підтримку народних
мас, спрямували свою діяльність на утвердження віковічного прагнення
української нації до волі, соборності і незалежного державного існування.
Саме тому глибоке і всебічне вивчення історії соборності України та процесу
взаємовідносин між політичними проводами Наддніпрянщини та Західної
України, як її складової, дасть змогу твердо й об’єктивно оцінювати здобутки
і прорахунки на пройденому народом шляху, докопуватися до передумов та
причин як успіхів, так і поразок, що відкидали націю назад, зумовлювали
довготривалі періоди втрати незалежності та фатальні за своїми наслідками
перерви у розвитку державницьких традицій.
Виходячи на міжнародну арену, керівники національно-визвольного руху
як Наддніпрянщини, так і Західної України одразу ж зіткнулися з повною
непоінформованістю світової дипломатії щодо українських справ. Це й не дивно:
з огляду на перебування України протягом століть під владою Російської та
Австро-Угорської монархії закордонні політики були слабо обізнані
з новоутвореними українськими державами. До того ж суспільна свідомість
значної частини населення провідних європейських країн довгий час
формувалась як свідомість громадян метрополій колоніальних імперій. З іншого
боку, представники політичного проводу Наддніпрянщини та Західної України
гостро відчували брак інформації щодо європейських справ, на підставі якої слід
було приймати адекватні рішення.
Окрім цього, українці відчували гострий брак професійних і досвідчених
дипломатичних кадрів. Через військові дії та постійні проблеми з зв’язком
досить часто інформація, що надходила від українських дипломатичних місій
закордоном була уже застарілою або й узагалі не надходила. Оскільки, в умовах
Першої світової війни події, пов’язані з міжнародною політикою розвивались
надзвичайно швидко то керівництво Української Народної Республіки (УНР),
а з 1918 р. і керівництво Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР),
не завжди могло вчасно реагувати на ці події та розробляти відповідні інструкції
для своїх дипломатичних місій закордоном. Внаслідок цього, українським
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дипломатам досить часто приходилось на свій власний розсуд вести закордонну
політику не узгоджуючи її з своїм керівництвом. Значній частині українських
дипломатів бракувало досвіду дипломатичної діяльності через що їхні дії
приносили мало користі для утвердження української держави на міжнародній
арені.
Негативним було й те, що керівництво УНР та політичний провід
західноукраїнського національно-визвольного руху, з одного боку декларували
та пропагували ідеї боротьби за єдину соборну українську державу, а з іншого
боку, у царині зовнішньої політики вели кожен свій політичний курс повністю
незалежно однин від одного. Їх закордонні представництва, аж до проголошення
Акту Злуки УНР і ЗУНР, представляли та захищали інтереси обох частин
українського народу без жодних узгоджень між собою. Тільки після
22 січня 1919 р. відбулося формальне злиття зовнішньополітичних відомств
республік.
Це вкрай негативно вплинуло на розвиток Української революції
1917–1921 рр., викликало нерозуміння доцільності та небажання з боку
європейських держав вирішення «українського питання» на користь українців
і в кінці-кінців призвело до невизнання української державності світовим
співтовариством.
Аналіз джерел дає підстави стверджувати, що початок розколу
в українському національно-визвольному русі напряму пов’язаний з початком
Першої світової війни. Саме війна докорінно змінила національно-політичну
ситуацію для українців, які опинилися між двома ворогуючими державами.
Тепер змагання за українську державність переходило із загальнотеоретичної
у конкретно-політичну площину. Як галичани, так і наддніпрянці проголосили
свою лояльність до держав, під пануванням яких вони перебували, що поставило
їх у протилежно воюючі сторони. Документальним підтвердженням цьому
є програмні документи, відозви та заяви тогочасних політичних об’єднань,
зокрема Головної Української Ради та Загальної Української Ради [1, с. 1–2;
7, с. 221, 216, 222, 223; 8, арк. 1–5 ], матеріали тогочасної преси, а також статті,
звернення та праці політичних і громадських діячів [2; 3; 4; 5].
Аналіз опрацьованих джерел дозволяє констатувати .що з початком Першої
світової війни український національно-визвольний рух розколовся. Вивчення вище
зазначених матеріалів показує, що ідеї національної свободи та соборності
українського народу продовжували пропагуватись і на Наддніпрянщині, і на
західноукраїнських землях. Але весь трагізм ситуації полягає в тому, що
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представники політичних сил Наддніпрянщини (окрім СВУ) можливість
досягнення ідеалу соборності українського народу бачили тільки «в єднанні
з відродженою Росією і народами, що її заселяють» [6, с. 185], західноукраїнські
політики, в свою чергу, гарантами національно-державного розвитку українського
народу вважали Австро-Угорщину та Німеччину і ні в якому разі Росію
[7, с. 222–223].
Однак, не зважаючи на всю складність ситуації в період Української
революції 1917–1919 рр. провідниками українського національно-визвольного
руху, як Наддніпрянщини так і західноукраїнських земель, неодноразово
робилися спроби домогтися на міжнародному рівні визнання прав українського
народу на побудову своєї незалежної, самостійної, соборної держави.
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ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ БАРТОЛОМЕ МІТРЕ, ПЕРШОГО
ПРЕЗИДЕНТА ОБ’ЄДНАНОЇ АРГЕНТИНИ (1862–1868 рр.)
Бартоломе Мітре Мартінес (26. 06. 1821 – 19. 01. 1906) був політичним
і військовим лідером, істориком і письменником, однією з найбільш впливових
постатей в історії Аргентини ХІХ ст. Б. Мітре належав до ліберальної політичної
еліти Буенос-Айреса, а тому, став як одним з ініціаторів виходу провінції БуеносАйрес зі складу Аргентинської конфедерації 1853 р., що призвело до тривалого
періоду міжнаціонального розколу та протистояння, так і головним політичним
і військовим провідником реінтеграції Аргентини 1860 р. на умовах, сприятливих
для Буенос-Айреса. Пізніше він став першим президентом об’єднаної Аргентини
(1862–1868 рр.), впровадивши успішні модернізаційні заходи в різних галузях та
розбудувавши національне законодавство. Водночас, за активної ініціативи
Б. Мітре, Аргентина 1865 р. у союзі з Бразилією та Уругваєм вступила у війну
проти Парагваю, оцінюваної вже багатьма сучасниками, а ще більше істориками,
як загарбницьку та несправедливу, при чому війська Аргентини Б. Мітре
очолював особисто. Після закінчення президентського терміну Б. Мітре
перейшов у політичну опозицію до своїх наступників, які, проте, були його
ідеологічними союзниками і продовжували його політичну лінію. Одразу після
президентських виборів 1874 р., він підняв збройне повстання з метою скинути
новобраного президента Ніколаса Авельянеду, яке виявилося невдалимени
Б. Мітре не залишав політичне життя майже до самої смерті, але його вплив був
уже менш відчутнимени Він також став автором низки історичних праць та
засновником провідного аргентинського часопису «La Nación».
Важливо зазначити, що постать Б. Мітре у вітчизняній історії залишається
малодослідженою. З відомих нам робіт, які стосуються, зокрема, і його
політичної та реформаторської діяльності, можна вказати лише радянську
колективну монографію під ред. В. І. Єрмолаєва «Очекри истории Аргентины»
(«Нариси історії Аргентини») [1]. Потрібно розуміти, що жодна робота з історії
Аргентини, що охоплює ХІХ ст., не може оминути розгляд діяльності Б. Мітре
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на посаді президента. Серед англомовної історіографії, більш глибоким
дослідженням юридичних ініціатив Б. Мітре відзначилася колективна
монографія під редакцією Л. Беселл «Argentina since Independence» («Аргентина
з часів незалежності») [2]. Багатьма особистими деталями відзначена біографія
Б. Мітре, корінного мешканця м. Буенос-Айреса, у монографії Джеймса Гарднера
«Buenos Aires. The Biography of a City» («Буенос-Айрес. Біографія міста») [3].
Всупереч переважно схвальній оцінці діяльності Б. Мітре, з різкою критикою
його політичних амбіцій виступив американський історик Ніколас Шумвей, який
залучав до своїх досліджень особисте листування і літературно-публіцистичні
твори провідних аргентинських політичних та інтелектуальних діячів. У своїй
роботі «The Invention of Argentina» («Винайдення Аргентини») він вказував
на домінування особистих інтересів над національними, почуття класової
та етнічної вищості у багатьох політичних лідерів, у т.ч. і Б. Мітре, на яких
він покладав вину за небажання шукати шляхи національного примирення,
а, в окремих випадках, й за розпалювання конфліктів [4]. Водночас, критичний
аналіз діяльності Б. Мітре й досі залишається актуальним для українських
історичних досліджень.
Б. Мітре народився 1821 р. у заможній родині м. Буенос-Айреса,
яка походила від грецького роду Мітропулосів, одного з перших родів міста.
Ще з дитинства майбутній президент захоплювався читанням. 1831 р. його
родина через політичні переконання була вимушена залишити Аргентину
і перебратися до столиці Уругваю Монтевідео. Там юний Мітре отримав
військову освіту та воював на боці Фруктуосо Рівери під час громадянської війни
в Уругваї. Тоді ж Мітре почав писати поезію, сповнену ностальгії за БуеносАйресом [3, с. 112]. До того ж Б. Мітре виявився талановитим військовимени
1840 р. Ф. Рівера надав йому звання капітана, а ще за два роки – майора.
У Монтевідео він товаришував з багатьма аргентинськими політичними
емігрантами. Зрештою, через конфлікт з Ф. Ріверою, 1846 р. він був змушений
переїхати до Болівії, де він підтримував президента Хосе Балів’яна, а після його
поразки, 1848 р. був депортований у Перу, потім до Чилі [4, c.189].
Чимало аргентинських інтелектуалів, опонентів режиму Хуана Мануеля
Росаса, на той час вже емігрувало до Чилі. Один з найвидатніших аргентинських
політичних мислителів ХІХ ст. Хуан Баутіста Альберді мав у чилійському місті
Вальпараїсо свою газету «El Comercio», куди він запросив Б. Мітре у якості
співредактора. Невдовзі Мітре почав співпрацювати також і з газетою Домінго
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Фаустіно Сарм’єнто, майбутнього наступника Мітре на посаді президента
Аргентини, «El Progreso», яка виходила у столиці Сантьяґо-де-Чилі.
Після повалення диктатури Х. Росаса у лютому 1852 р., Б. Мітре
повернувся до Буенос-Айреса. Слід зазначити, що в аргентинському суспільстві
ще від часів здобуття незалежності на початку ХІХ ст. розвивалися дві
суспільно-політичні течії – федералістів та унітаріїв, яких пізніше називали
лібералами. Представники першої течії вбачали в Аргентині федерацію рівних
провінцій на зразок США, вони спиралися на широку підтримку простого,
малоосвіченого, етнічного змішаного населення – гаучо (бідних незалежних
селян) і пеонів (найманих працівників). Письменники і поети з течії федералістів
оспівували життя простих людей, яких вони вважали справжніми
представниками аргентинської нації. Унітарії ж, або ліберали, як правило,
походили з заможних родин найбагатшого міста, порту і «брами» Аргентини,
Буенос-Айреса. Вони мали добру освіту, прагнули модернізувати Аргентину
і її суспільство, намагалися наслідувати культурні здобутки тогочасних
провідних держав – Великої Британії, США, Франції. Вони сподівалися на більш
централізований розвиток Аргентини під сильним політичним і культурним
проводом Буенос-Айреса.
Губернатор провінції Ентре-Ріос, який об’єднав опозиційні сили і повалив
диктатуру Х. Росаса, Хусто Хосе де Уркіса належав до течії федералістів,
а Б. Мітре – до течії лібералів. Після втечі Росаса, Уркіса почав розбудовувати
Аргентину за федеративною моделлю. Проте, це викликало невдоволення
політичних та олігархічних кіл Буенос-Айреса, які, до того ж, боялися появи
нового диктатора, тепер у постаті Хосе Уркіси. Таким чином, вже у вересні
1852 р. під проводом Б. Мітре у м. Буенос-Айресі почалося збройне повстання
проти влади Х. Уркіси, внаслідок якого провінція Буенос-Айрес вийшла зі складу
щойно сформованої Аргентинської конфедерації [1, с. 188].
Б. Мітре був командувачем війська провінції Буенос-Айрес, а також
обіймав різні міністерські посади у місцевому уряді, 1860 р. був обраний
губернатором. Суперечності між двома державними утвореннями переросли
у збройний конфлікт. У вересні 1859 р. у битві під Сепедою військові сили
Аргентинської конфедерації під проводом Х. Уркіси перемогли військо провінції
Буенос-Айрес, очолюване Б. Мітре. Але за два роки, у вересні 1861 р., у битві
при Павоні ситуація змінилася на протилежну. З того часу почалася фактична
реінтеграція Аргентини під політичним проводом Б. Мітре.
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У жовтні 1862 р. він був обраний президентом Аргентини. Одним
із перших реформаційних заходів нового президента було створення
національної судової системи, закріплене законом 1862 р., який передбачав
формування верховного і місцевих судів. Верховний суд де факто ставав
конституційним, оскільки мав право визначати відповідність до Конституції
будь-якого законодавчого акта національного або провінційного рівнів [2, c. 41].
Впродовж 1865–1868 рр. було розроблено Цивільний кодекс Аргентини, який
увійшов у дію 01.01.1871 р. і залишався чинним до 2015 р. Його автором став
відомий юрист і політичний діяч Далмасіо Велес Сарсфілд (1800–1875 рр.),
який розробляв окрему Конституцію для провінції Буенос-Айрес 1854 р. та
вносив поправки до загальнонаціональної Конституції після об’єднання країни.
Д. Велес Сарсфілд також був автором прийнятого 1864 р. Комерційного кодексу.
Законом 1863 р. було знижено податки на зовнішню торгівлю, що сприяло
суттєвому збільшенню товарообігу. Неодмінною умовою для економічного
розвитку було поліпшення транспортної інфраструктури. Перша аргентинська
залізниця довжиною дещо більше 10 км., що з’єднувала Буенос-Айрес з сусіднім
містечком Флорес, була відкрита ще 1857 р. [3, c. 132]. Як президент об’єднаної
держави Мітре почав розбудову загальнонаціональних залізниць. В сфері освіти
провадилася політика уніфікації навчальної програми і розширення мережі шкіл,
було відкрито кілька нових коледжів у великих містах.
Ще однією важливою реформою було створення національної армії.
Згідно з законом від 26.01.1864 утворювався корпус з 6 тис. солдат, що включав
артилерію, кінноту і піхоту [2, c. 42]. Спочатку армія використовувалася для
придушення повстань у провінціях, а невдовзі була задіяна у Парагвайській війні
(1865–1870). Ця війна лишається темною сторінкою історії Південної Америки.
Б. Мітре протягом 1865–1868 рр. командував військами особисто, що істотно
відволікло його від управління державою.
Після закінчення президентського терміну Б Мітре відкинув усі
пропозиції свого наступника Д. Ф. Сарм’єнто і пішов в опозицію. Невдоволений
результатами виборів 1874 р., він підняв збройне повстання проти Ніколаса
Авельянеди, яке, проте було придушене, а сам Мітре засуджений до смертної
кари. Невдовзі Авельянеда підписав наказ про його помилування. Після цього
інциденту політичний вплив Мітре почав зменшуватися, він почав дедалі більше
часу приділяти написанню історичних праць. Мітре писав біографічні твори про
Мануеля Бельграно, Хосе де Сан Мартіна, історика Ульріха Шмідля та ін. Його
праці були дещо заідеологізованими та відзначалися не дуже ретельним добором
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фактичного матеріалу, через що сучасні історики піддають сумніву їхню власне
історіографічну цінність, вважаючи їх більше пам’яткою політичної думки. Крім
історичних праць, Мітре залишив по собі поетичні твори та переклади, зокрема
«Енеїди» Вергілія та «Божественної комедії» Данте.
Оцінки діяльності Б. Мітре досить сильно різняться. У традиційній версії
аргентинської історії він вважається національним героєм. Критики Мітре
закидають йому непомірну амбітність, яка у наслідку призводила до численних
збройних конфліктів і людських жертв. Обидва погляди мають певне підгрунття.
Політичний талант Б. Мітре уможливив політичну інтеграцію Аргентини.
Також не можна применшувати його реформаторську діяльність. Водночас,
непримиренний, категоричний характер Б. Мітре призводив до драматичних
військових конфліктів. Єдиною очевидною оцінкою є те, що ця неординарна
особистість мала істотний вплив на історичний розвиток Аргентини.
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SYSTEM PAŃSTW ŚWIECKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH
PAŃSTW EUROPEJSKICH
Współczesne państwa europejskie w określaniu wzajemnych relacji między
Kościołem a państwem charakteryzują się dwoma głównymi systemami relacji, tj.
państwo wyznaniowe, które zakłada istnienie jednej religii oficjalnej (w wersji
tradycyjnej i zmodernizowanej) oraz państwo świeckie charakteryzujące się
rozdziałem Kościoła od państwa i państwa od Kościoła. Przedmiotem artykułu będzie
analiza systemu państw świeckich, a w szczególności próba odpowiedzi na pytania:
Czy system państwa świeckiego zawsze oznacza radykalny rozdział Kościoła od
państwa? Czy system państwa świeckiego może zakładać współpracę społeczności
religijnej i politycznej?
Państwa świeckie zakładają system relacji między Kościołem a państwem
oparty na separacji utożsamianej powszechnie z zasadą oddzielenia Kościoła od
państwa. Przez świeckość państwa należy rozumieć atrybut systemu politycznego
proklamującego zasadę równouprawnienia Kościołów i innych związków
wyznaniowych przy jednoczesnym nieuznawaniu uprzywilejowanej pozycji
któregokolwiek z nich [11, kol. 366]. Współczesne stanowisko Kościoła wobec
świeckości państwa zostało określone na Soborze Watykańskim II w konstytucji
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes: „Kościół […]
ze względu na swoje zadanie i kompetencje w żaden sposób nie utożsamia się ze
wspólnotą polityczną i nie łączy się z żadnym systemem politycznym” (nr 76).
Koncepcja państwa świeckiego powstała na kontynencie Ameryki Północnej w
Stanach Zjednoczonych i kontynencie europejskim we Francji. W doktrynie
wypracowano różne modele separacji, tj. czystą w wersji amerykańskiej, wrogą w
wersji francuskiej i sowieckiej oraz skoordynowaną (przyjazną) w wersji niemieckiej.
Separacja w wersji amerykańskiej, francuskiej i niemieckiej związana była z ustrojem
demokratycznym, natomiast separacja w wersji sowieckiej z ustrojem totalitarnym
[7, s. 16–21]. W systemie państwa świeckiego wyróżnia się dwa elementy:
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1) pozytywny, który zakłada równouprawnienie wszystkich Kościołów w granicach
danego państwa, zaś państwo świeckie ma tworzyć i utrzymywać sprawiedliwy
porządek społeczny, gwarantować wolność i niezależność, a także popierać i ułatwiać
rozwój wartości religijnych; 2) negatywny, który wyklucza uznanie religii oficjalnej
i Kościoła państwowego, zgodnie z którym państwo świeckie nie może narzucać
jakiejkolwiek ideologii, a także usuwać elementów wiary w życiu społecznym
[11, kol. 366; 6, s. 47].
Aktualnie nie ma jednego uniwersalnego modelu państwa świeckiego. Różnice
w formułowaniu systemów relacji między Kościołem a państwem wynikają przede
wszystkim z przyjętej nomenklatury, czy stopnia uszczegółowienia opisu
poszczególnych modeli [4, s. 26].
Wśród państw świeckich wyróżnia się dwa ich zasadnicze modele: 1) model
radykalnego rozdziału Kościoła od państwa oraz 2) model umiarkowany oparty na
autonomii i współpracy wspólnoty państwowej i religijnej.
System relacji Kościół – państwo w państwie świeckim o modelu radykalnym
charakteryzuje się separacją wrogą wobec Kościołów i związków wyznaniowych oraz
religii. Klasycznym modelem europejskim rozdziału Kościoła od państwa jest model
państwa świeckiego wypracowany we Francji i wpisany do ustawy o rozdziale
Kościołów od państwa z 9 grudnia 1905 r. Wprowadzono na nowo proklamowaną
podczas Rewolucji Francuskiej zasadę wolności sumienia i wyznania, rozumianą jako
prywatyzację religii: „Republika zapewnia wolność sumienia. Gwarantuje swobodne
wykonywanie praktyk religijnych” (art. 1). Państwo nie uznawało ani nie finansowało
żadnej religii (art. 2). Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r.
stanowi, że Francja jest republiką laicką i zapewnia wszystkim obywatelom równość
wobec prawa, bez względu na pochodzenie, rasę lub religię (art. 1). We Francji
podstawowym źródłem przychodów dla kościołów są prywatne fundusze, pochodzące
najczęściej z datków wiernych. Duszpasterze w wojsku, zakładach karnych i szpitalach
oraz „nauczyciele kościelni” w szkołach prywatnych – w sytuacji, w której szkoła
zawarła odpowiednie porozumienie z państwem – są opłacani z budżetu państwa.
Ze względu na radykalny rozdział Kościoła od państwa, świeckie są także szkoły
publiczne, w których nie ma lekcji z religii [9]. We Francji, obok systemu rozdziału
Kościoła od państwa w wersji separacji wrogiej, w niektórych departamentach
występuje także system państwa wyznaniowego [szerzej zob. 14].
Wśród państw świeckich w wersji umiarkowanej należy wskazać m.in.:
Niemcy, Włochy, Hiszpanię, Słowację, Litwę i Polskę.
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Model umiarkowanego państwa świeckiego powstał w Niemczech.
Po II wojnie światowej Republika Federalna Niemiec nawiązała do tradycji
demokratyczno-liberalnej Republiki Weimarskiej. Ustrojodawca w art. 140 Ustawy
Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. stwierdził:
„Postanowienia art. 136, 137, 138, 139 i 141 niemieckiej konstytucji z 11 sierpnia
1919 r. stanowią część składową niniejszej Ustawy Zasadniczej”. Dlatego
też pozostały w mocy dotychczasowe postanowienia Konstytucji Weimarskiej
z 19 sierpnia 1919 r. W zakresie wypracowanego modelu umiarkowanego państwa
świeckiego. Zgodnie z art. 137 ust. 1 Konstytucji Weimarskiej „Kościół państwowy
nie istnieje”. Zabroniona została kontynuacja lub wprowadzanie oficjalnego Kościoła
ewangelickiego. Ustrojodawca stanowi o wspólnotach religijnych jako korporacjach
prawa publicznego: „Wspólnoty religijne pozostają korporacjami prawa publicznego,
o ile były nimi dotychczas. Innym wspólnotom religijnym należy przyznać na ich
wniosek te same prawa, jeśli ich ustrój i liczba członków dają gwarancję trwałości.
Jeśli kilka tego rodzaju publiczno-prawnych wspólnot religijnych połączy się w jeden
związek, to i ten związek jest również korporacją publiczno-prawną” (art. 137 § 5).
Zasada ta dotyczy nie tylko jednego z Kościołów, ale wszystkich Kościołów i wspólnot
światopoglądowych, znajdujących się na terytorium Niemiec, odznaczających się
odpowiednim stopniem stałości. Wszystkim obywatelom zostało zagwarantowane
prawo do wolności religijnej w wymiarze indywidualnym: „Prawa i obowiązki cywilne
i obywatelskie nie są przez korzystanie z wolności religijnej ani uwarunkowane, ani
ograniczone. Korzystanie z praw cywilnych i obywatelskich, jak również dostęp do
urzędów publicznych są niezależne od wyznania religijnego. Nikt nie jest zobowiązany
do ujawniania swych przekonań religijnych […]. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynności lub uroczystości kościelnej albo do udziału w praktykach religijnych lub do
składania przysięgi w religijnej formie” (art. 136). Uznano osobowość
publicznoprawną Kościołów, przy jednoczesnym poszanowaniu ich autonomii
i niezależności od państwa w kierowaniu swymi sprawami (art. 137 § 3 i 4). Ponadto,
ustrojodawca w art. 4 Ustawy Zasadniczej stwierdził, że nienaruszalna jest wolność
wyznania, sumienia, przekonań religijnych i światopoglądowych, a swobodne
wykonywanie praktyk religijnych. W zakresie nauczania religii postanowił: „Nauka
religii w szkołach publicznych, z wyjątkiem szkół bezwyznaniowych, jest zwykłym
przedmiotem nauczania. Nauka religii odbywa się zgodnie z zasadami związków
wyznaniowych, co nie narusza państwowego prawa nadzoru. Żaden nauczyciel nie
może być wbrew swej woli zmuszony do nauczania religii” (art. 7 ust. 3) [szerzej zob.
2, s. 80–96]. System relacji między społecznością państwową a religijną w Niemczech
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zakłada neutralność państwa wobec przekonań religijnych i światopoglądowych
w aspekcie pozytywnym [3, s. 92].
Reasumując powyższą analizę, należy stwierdzić, że: 1. Państwo świeckie
gwarantuje równouprawnienie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych w
swoich granicach, a także nie może narzucać jakiejkolwiek religii, jako religii
oficjalnej. Tzw. „zdrowa świeckość” wyklucza rozdział Kościoła od państwa w
aspekcie wrogim do społeczności kościelnej. 2. System państwa świeckiego występuje
w dwóch wersjach: radykalnego rozdziału Kościoła od państwa (np. Francja) oraz
autonomii i współpracy (np. Włochy, Polska). 3. Model radykalny państwa świeckiego
charakteryzuje się separacją wrogą wobec Kościołów i związków wyznaniowych oraz
religii. Model umiarkowany państwa świeckiego zakłada współpracę społeczności
religijnej z polityczną, natomiast przedmiot i zakres tej współpracy jest określony w
konstytucji danego państwa, a często również w umowie międzynarodowej.
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ZADANIA KOŚCIOŁA I PAŃSTWA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKOWI:
WYBRANE ZAGADNIENIA
Zadania Kościoła i państwa, będącymi społecznościami odmiennej natury,
są ukierunkowane na służbę człowiekowi, który jest jednocześnie istotą religijną
i obywatelem państwa. Dlatego też w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na
następujące pytania: czym różni się posłannictwo Kościoła od zadań państwa? Jakie są
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podstawy teologiczne i prawne wzajemnych relacji społeczności państwowej
i religijnej? Jaki jest cel tych relacji? Jakie systemy relacji Kościół – państwo
ukształtowały się na przestrzeni lat?
Zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w kan. 1752 Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r., głównym celem i najwyższym prawem Kościoła zawsze
powinno być zbawienie dusz (łac. Salus animarum suprema semper lex esse debet).
Papież Jan XXIII w encyklice o współczesnych przemianach społecznych w świetle
nauki chrześcijańskiej Mater et Magistra, wskazał na dwa zadania powierzone przez
Chrystusa Kościołowi: „by Mu rodził dzieci oraz by je nauczał i rządził nimi, otaczając
macierzystą troską życie jednostek i narodów” (nr 1). Biskup Rzymu wskazał na
zadania Kościoła względem spraw duchowych i doczesnych: „I choć zadaniem
Kościoła św. jest przede wszystkim prowadzenie dusz do świętości i zapewnienie im
uczestnictwa w dobrach niebiańskich, to jednak troszczy się on także o potrzeby
codziennego życia ludzi: nie tylko o ich utrzymanie i warunki bytu, lecz również
o dobrobyt i powodzenie w różnych dziedzinach, zgodnie z wymaganiami
historycznego rozwoju” (nr 3). Każdy człowiek dąży do podwójnego celu, tj.
doskonałości doczesnej i ostatecznej. Dlatego też Kościół spełnia określone zadania
zarówno w służbie zbawczej, jak i służbie doczesnej osoby ludzkiej. Ponadto, Kościół
spełnia zadania własne i zastępcze. Zadania własne mają charakter uniwersalny i są
jednakowe wobec wszystkich, ponieważ wynikają wprost z posłannictwa Kościoła
i jego zbawczej misji. Do zadań tych należą przede wszystkim nauczanie prawd wiary
i moralności oraz uświęcanie ludzi. Zadania zastępcze wynikają z faktu zakorzenienia
Kościoła w życiu poszczególnego Narodu i mają służyć dobru wspólnemu [11, s. 24].
Zgodnie z nauczanie soborowym dotyczącym zagadnienia Kościoła w świecie
współczesnym zawartym w Gaudium et spes, „To wzajemne przenikanie społeczności
ziemskiej i niebieskiej można pojąć jedynie za pomocą wiary […]. Kościół, dążąc do
osiągnięcia swojego zbawczego celu, nie tylko daje człowiekowi udział w życiu
Bożym, lecz także światłość, która z tego Bożego życia promieniuje, rozlewa na cały
świat, szczególnie poprzez to, co uzdrawia i podnosi godność osoby ludzkiej,
wzmacnia więzi społeczeństwa ludzkiego i napełnia głębszym sensem i znaczeniem
ludzką działalność. Dlatego też Kościół wierzy, że za pośrednictwem swoich
poszczególnych członków i całej wspólnoty może wnieść duży wkład w uczynienie
rodziny ludzkiej i jej historii bardziej ludzkimi” (nr 40).
Relacje między Kościołem i państwem zawsze były i są delikatne oraz
skomplikowane. O złożoności tego zagadnienia może świadczyć fakt, że w czasie
pogłębiania i rozwijania współczesnej doktryny o Kościele i państwie przez Ojców
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Soboru Watykańskiego II, Komisje soborowe – przygotowując konstytucję
duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes – opracowały
17 schematów jej numeru 76 [5, s. 11], zgodnie z którym: „Jest sprawą wielkiej wagi,
zwłaszcza tam, gdzie chodzi o społeczeństwo pluralistyczne, aby następowała
prawidłowa ocena relacji pomiędzy wspólnotą polityczną a Kościołem i aby
dokonywane było jasne rozróżnienie pomiędzy tym, co chrześcijanie, czy to
indywidualnie, czy stowarzyszeni, kierując się chrześcijańskim sumieniem, czynią we
własnym imieniu jako obywatele, a tym, co czynią w imieniu Kościoła wraz ze swoimi
pasterzami […]. Wspólnota polityczna i Kościół są, każde na własnym terenie,
od siebie niezależne i autonomiczne. Jednak i wspólnota polityczna, i Kościół, choć
z różnego tytułu służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Służbę
te będą mogli pełnić dla dobra wszystkich tym skuteczniej, im lepiej prowadzić będą
ze sobą zdrową współpracę, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu.
Człowiek bowiem nie jest ograniczony do samego tylko porządku doczesnego, ale
żyjąc w historii ludzkie, integralnie zachowuje swoje powołanie do życia wiecznego
[…]. Sprawy doczesne i to, co w obecnym położeniu człowieka wykracza poza ten
świat, ściśle łączą się ze sobą i sam Kościół posługuje się rzeczami doczesnymi, na ile
wymaga tego jego posłannictwo” [szerzej zob. 9, s. 85–202].
W historii stosunków między Kościołem i państwem występowały różne
formy wzajemnego powiązania tych społeczności. Również na temat tych powiązań
wyrażano w ciągu wieków wiele poglądów [10, s. 206]. Uwarunkowania historyczne,
warunki socjologiczne, a także założenia teologiczne, ideologiczne i filozoficzne
wymuszały kolejne regulacje oraz zmiany w życiu politycznym i społecznym
w zależności od okoliczności miejsca i czasu. W historii stosunku Kościoła do państwa
J. Sawicki wyszczególnił i szczegółowo opisał 10 okresów: 1) okres prześladowania
(I w. – 313 r.); 2) chrześcijaństwo jako związek religijny o charakterze publicznoprawnym (313 r. – 476 r.); 3) stan Kościoła w państwach germańskich do monarchii
Karola Wielkiego (476 r. – poł. XVIII w.); 4) stan Kościoła w państwie Karolingów
(poł. VIII w. – pocz. X w.); 5) przewaga władzy świeckiej i upadek papiestwa
(X–XI w.); 6) zwycięstwo Kościoła nad państwem, tj. epoka hierokratyczna
(XI–XIV w.); 7) upadek światowego stanowiska papieży (pocz. XIV w. –
pocz. XVI w.); 8) reformacja i wojny religijne; rozwój władzy księstw terytorialnych
(pocz. XVI w. – 1648 r.); 9) rozwój absolutyzmu państwowego; dążenie do
podporządkowania Kościoła pod władzę państwową (1648-1789); 10) upadek
absolutyzmu; konstytucjonalizm; spirytualizacja prawa kościelnego; era konkordatowa
(1789 r. – do dziś) [7, s. 14–178]. W ciągu wieków powstały różne teorie wyjaśniające
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relacje Kościół – państwo, określane również jako „teorie katolickie i niekatolickie
o prawnym stosunku Kościoła do państwa” [11, s. 114], do których przede wszystkim
zaliczano następujące: 1) systema potestatis directae in temporalia (system
bezpośredniej władzy Kościoła nad państwem, zgodnie z którym cała władza
publiczna, duchowa i świecka, pochodzi od Boga); 2) systema potestatis directivae
(Kościół ma uprawnienie i obowiązek interpretować prawo z punktu widzenia jego
moralności, a przez to wpływać na wiernych); 3) systema potestatis indirectae (system
władzy pośredniej, według którego Kościół w sprawach świeckich nie ma żadnej
władzy, ale ze względów natury moralnej, może rozstrzygać kwestie sporne);
4) systema hegemoniae status (system zależności Kościoła od państwa zakładający
nadrzędność państwa w stosunku do Kościoła); 5) systema separationis (system
rozdziału Kościoła od państwa, zgodnie z którym religia jest sprawą prywatną
obywatela); 6) systema coordinationis (system koordynacji, na podstawie którego
Kościół i państwo to dwa równorzędne i niezależne od siebie podmioty)
[10, s. 208–214; 11, s. 114–117; 14, s. 43–53].
W kształtowaniu się systemów relacji Kościół-państwo, zarówno
w świadomości Kościoła i jego misji w świecie, jak i w koncepcji państwa
następowały zmiany w postrzeganiu i rozumieniu tych systemów [13, s. 11].
W ewolucji systemów relacji między Kościołem i państwem można wyróżnić dwa
zasadnicze systemy: 1) system powiązania (monizm religijno-polityczny,
cezaropapizm, papocezaryzm, jurysdykcjonalizm) oraz 2) system rozdziału Kościoła
od państwa (model amerykański, francuski, niemiecki – odnoszący się do państw
demokratycznych oraz model sowiecki – związany z reżimem totalitarnym).
W doktrynie prawa wyznaniowego wskazuje się również na system wzajemnej
niezależności państwa i Kościoła, który zakłada zarówno rozdział Kościoła od
państwa, jak i państwa od Kościoła, tj. model amerykański (separacja czysta)
i niemiecki (separacja skoordynowana) [12, s. 12, 19–21]. Natomiast całkowicie
odmiennym od systemu powiązania i systemu rozdziału Kościoła od państwa był
proklamowany przez Jezusa Chrystusa dualizm religijno-polityczny, do którego
nawiązał papież Gelazy I (410–496) formułując zasadę wzajemnej niezależności
porządku kościelnego i państwowego.
Powyższa analiza posłannictwa Kościoła i państwa oraz ich wzajemnych
relacji uprawnia do wyciągnięcia następujących wniosków: 1. Kościół to rzeczywistość
Bosko-ludzka, do której w sposób wolny należą wszyscy ochrzczeni. Państwo to grupa
sformalizowana oparta na zasadach prawa naturalnego. 2. Z racji tego, iż zarówno do
państwa, jak i Kościoła należą ci sami ludzie, którzy do pełnego rozwoju
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w płaszczyźnie duchowej i doczesnej potrzebują społeczności religijnej i państwowej,
podmioty te zobowiązane są do służby człowiekowi. 3. W historii stosunków między
Kościołem i państwem występowały różne formy ich wzajemnych relacji, wśród
których można wyróżnić dwa główne systemy: 1) system powiązania (monizm
religijno-polityczny, cezaropapizm, papocezaryzm, jurysdykcjonalizm) oraz 2) system
rozdziału Kościoła od państwa (model amerykański, francuski, niemiecki – odnoszący
się do państw demokratycznych oraz model sowiecki – związany z reżimem
totalitarnym).
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АРХІТЕКТУРА ПРОСТОРУ ПАМ’ЯТІ:
СУЧАСНИЙ ПІДХІД У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
У сучасній політичній практиці «історична пам'ять» активно
використовується правлячими елітами різних країн для мобілізації суспільства
і утримання влади, реалізації зовнішньополітичних цілей. Історія, хочемо ми
цього чи ні, перетворилася на панівну ідеологію багатьох політиків і режимів.
При цьому історичні образи та інтерпретації (як позитивні, так і негативні)
особливо затребувані в періоди зміни епох і доленосних політичних
трансформацій, коли вони беруться на озброєння для моделювання
та затвердження нових образів національної і державної ідентичності.
У наші дні прагнення покласти історію в основу правлячої ідеології,
державного будівництва і формування політичних інститутів особливо чітко
простежується на прикладі Республіка Польща, яка отримала незалежність
у 1991 р.
Зміст самого терміну «історична політика» передбачає наявність таких
її складників, як намагання певних політичних сил використати владу для
встановлення єдино правильних історичних орієнтирів і взагалі застосування
владних важелів для утвердження в колективній історичній свідомості певних
ідеологем та кліше.
Нині цей термін широко застосовують у Польщі, хоча в науковій
літературі досі немає його єдиної коректної дефініції [4, с. 41]. Під політикою
«історичної пам’яті» ми маємо на увазі процеси, що піднімаються через
представників влади в моделюванні минулого під певну політичну мету
й реалізації контролю над присутністю минулого в сучасному. Цими процесами є
перетворення й реконструкція усталеної пам’яті та її корегування під час
практичного здійснення [5, с. 18 ].
Виходячи з цього, предметом політики «історичної пам’яті» є встановлення
державних свят, ритуалів, патріотичних обрядів, визначення місць національної
пам'яті, присудження відзнак, упорядкування назв вулиць згідно певній
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символічній картині світу. Охоплюється нею і увесь комплекс музейної та
меморіальної політики та процеси коммеморації [2, с. 109].
У демократичних суспільствах політика історичної пам'яті в жодному
разі не обмежена політичною сферою, у ній, поряд з політиками і публіцистами,
задіяні також представники інших професійних груп з різними інтересами
і стратегіями, які вони привносять в осмислення історії.
На сучасному етапі політика «історичної пам’яті» – це простір створення
нових політичних відносин на основі трактувань та репрезентацій суспільного
минулого; складна взаємодія низки суб’єктів, націлена на підтримку або
перегляд окремих елементів історичної пам'яті; сукупність дій, покликаних до
погодження та взаємного прийняття різних інтересів у сфері інтерпретації
минулого.
У політиці історичної пам'яті відображається досвід суспільства,
актуальний стан його базових інститутів, його соціально-політична структура,
співвідношення суспільних сил, переконання та оцінки державно-політичних
лідерів [3, с. 325].
Таким чином, розмаїття існуючих тлумачень поняття політики
«історичної пам’яті» можна систематизувати згідно таких основних підходів:
– ціннісний підхід, представники якого політику пам’яті визначають
як різноманітні суспільні практики і норми, пов’язані з регулюванням
колективної пам’яті; як свідому стратегію проектування образів минулого
у планах на майбутнє; як публічний простір діалогу суспільних сил та істориків;
– конструктивістський підхід, що тлумачить політику «історичної
пам’яті» як нав’язану пам’ять і дозволену історію; як створення критеріїв для
відбору тих історичних подій, які варто зберігати в пам’яті, і ті, які потрібно
«стерти»; як символічний ресурс, який цілком допустимо використовувати,
у тому числі і в процесі політичного й культурного суперництва еліт [1, с. 116].
У європейських країнах вироблено значний арсенал механізмів
формування та підтримування державної політики в сфері історичної пам’яті.
Деякі країни Європейського Союзу широко використовують інституційний
механізм, коли функції держави у формуванні та підтриманні політики пам’яті
з окремих, найбільш фундаментальних питань покладаються на спеціально
створені установи. Яскравим прикладом цьому є Інститути національної пам’яті
або інші аналогічні за функціями установи, що існують в багатьох країнах
Європи.
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Так, у Республіці Польщі за останні десятиліття були зроблені спроби
використання різних механізмів формування політики пам’яті, що можуть бути
в розпорядженні держави. Інституційний спосіб формування національної
пам’яті пов’язаний з заснуванням певних профільованих установ, що і було
зроблено в Польщі 18 грудня 1998 р., коли було утворено Інститут національної
пам’яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу.
Не менш активно був задіяний й інший напрям: у Республіці Польща,
як і в інших постсоціалістичних країнах, на законодавчому рівні було по-новому
визначено святкові (вихідні) дні, пов’язані з історичними подіями. Свій
очищений від радянської ідеології погляд на історію очільники Польської
Республіки сформували не лише для внутрішнього використання, а й привнесли
в європейський і міжнародний історичний дискурс. У кінцевому підсумку вони
домоглися того, що змодельований образ польської держави як жертви
«радянської та німецької окупації», а також наратив про рівну відповідальність
нацистської Німеччини і СРСР перед європейськими народами отримали
моральну підтримку правоконсервативних сил на Заході.
Підкреслимо, що на початку XXI ст. інтерес до політики пам’яті
у Польщі постійно зростав. Історична політика була одним із основних лозунгів
передвиборчої кампанії нинішньої правлячої партії «Право і справедливість»
(голова – Лех Качинський), яка за результатами парламентських виборів 2015 р.
сформувала однопартійний уряд. З цього часу політика пам’яті обіймає одне
з пріоритетних місць у внутрішній та зовнішній політиці Республіки Польща.
У рамках зміни підходів до історичної пам’яті у Польщі здійснюється
ревізія трактування трагічної історії ХХ ст. Зокрема, відбувається відхід від
дієвої формули «Прощаємо і просимо вибачення» до трактування «Волинської
трагедії» як геноциду.
Дискусія навколо взаємовідносин українців та поляків у складному
ХХ ст. набула в Польщі яскравого політичного забарвлення і стала загрозою для
дружніх відносин двох держав. У Польщі проводиться значна кількість заходів,
які стосується таврування ОУН та УПА. З останніх заходів на початку листопада
2017 р. у Люблінському воєводстві на Могилі Невідомого солдата встановлено
меморіальну дошку щодо вшанування пам’яті солдат, які загинули в боротьбі
з українськими націоналістами з ОУН та УПА. На відкритті був присутній
Міністр національної оборони Польщі. Перенесення історичного дискурсу
політики пам’яті в політичну площину часто переслідує суто політичні цілі.
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Нашумілою є заборона в’їзду на територію Польщі директора Українського
інститут національної пам’яті Володимира В’ятровича.
7 листопада 2017 р. у польському Сеймі відбулося слухання щодо
створення нового Інституту солідарності та мужності. Ініціатори його заснування
основним завданням Інституту вбачають історичні дослідження, зокрема внесок
представників інших націй у порятунок поляків у XX ст. Ініціатива активно
підтримується польським урядом.
Як і в Україні, в Польщі проводиться політика декомунізації, в рамках
якої відбувається перейменування вулиць. Зокрема, згідно закону про
декомунізацію під обов’язкове перейменування до 2 вересня 2017 р. потрапили
943 вулиці на території Польщі, пов’язані з комунізмом та іншими тоталітарними
режимами.
У Республіці Польща за останні десятиліття сформувались свої підходи
та концепції щодо розуміння політики «історичної пам’яті», зокрема
колективної. Таким чином, минуле активно формує сучасне Польщі.
Суперечки про те, чи варто залишити історію історикам, чи варто
ворушити минуле, лише загострюються – і, видається, суспільство схиляється
не на користь істориків. Війна за пам’ять у Республіці Польща набирає обертів,
і в її епіцентрі знаходяться події другої пол. ХХ ст.
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УДК 327
Гаврилюк Каріна
здобувач,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф.Кураса НАН України,
Київ, Україна
ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДИПЛОМАТІЇ НА ШЛЯХУ
ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Міжнародний політичний процес постійно перебуває під впливом тих
трансформаційних явищ та подій, які відбуваються всередині держав та між
ними. Регулювання відносин між країнами, запобігання конфліктів забезпечують
міжнародні безпекові інституції, з метою гарантування права кожної країни на
вільний вибір напряму цивілізаційного розвитку та відповідних стратегій. Події
останнього часу, з якими зіткнувся цивілізований світ, свідчать про низьку
ефективність методів забезпечення міжнародної безпеки.
Анексія Криму, воєнні дії на сході України стали можливими лише
за умов низької ефективності роботи міжнародних безпекових організацій
та послаблення регуляторної функції міжнародного права. Дії сусідньої держави
з анексії частини території України є порушенням основним принципів та
законів міжнародного права.
Українська зовнішньополітична стратегія сьогодні спрямована в першу
чергу на вирішення конфлікту, пов’язаного з агресією Росії. В умовах
внутрішньої кризи та зовнішнього конфлікту, основними дипломатичними
цілями перед українським урядом є залучення міжнародного співтовариства,
безпекових інститутів до ефективної співпраці в напрямку врегулювання
конфлікту на сході нашої держави у відповідності до інтересів України. Однак
в реальних умовах така співпраця не є дієвою у зв’язку з низкою проблем.
Криза в Україні на сьогодні є наслідком комплексного та багаторівневого
конфлікту. Фактично, можна говорити не про один, а про три різних конфлікти –
двосторонній (між Україною та Росією), геополітичний (між Росією та Заходом)
та внутрішньо український, які вибухнули в один момент на одній території.
Країна-агресор не признає своєї участі у війні, при цьому використовуючи
як традиційні воєнні методи – захоплення територій, так і нетрадиційні –
інформаційна, політична, економічна агресія, що фактично дає право вважати
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її гібридною. Послаблену і нестабільну Україну атакує друга у світі за рейтингом
боєздатності збройних сил держава, що має ядерну зброю та право вето
в РБ ООН. З іншого боку, дезінтегрованій українській державі протистоять ще
слабші утворення ЛНР та ДНР, які володіють мізерним військово-політичним
потенціалом, однак користуються підтримкою Росії [4, с. 15].
За даними аудиту зовнішньої політики, який проводився Інститутом
світової політики, думка міжнародних та вітчизняних фахівців сходиться у тому,
що агресія Російської Федерації проти нашої держави та відсутність плану дій
з вирішення конфлікту залишаються одними з основних викликів міжнародної
політики України. Іноземні експерти вважають, що саме внутрішні питання,
низька ефективність реформ та боротьби з корупцією всередині країни
є основними питаннями для зовнішньої політики. Українські фахівці ж серед
головних викликів міжнародних справ України виділяють обмежений
дипломатичний ресурс та відсутність послів у потрібних країнах [1].
Останнім часом відзначається великий вплив зовнішнього фактору
на внутрішньополітичні процеси та війну на Сході України, з огляду на
трансформацію світової політики та зіткнення інтересів держав щодо
політичного регулювання. Основні учасники міжнародних відносин змагаються
за вплив в межах реалізації власних стратегічних намірів [3].
Спроби країн-гарантів – Великої Британії та США залучити міжнародний
метод реагування на конфлікт за допомогою Ради безпеки ООН стали
нерезультативними. Підсумком активних дискусій та пошуків консенсусу на
засіданні Радбезу стало вето Росії.
Малоефективним досягненням української дипломатії виявилося
прийняття резолюції щодо української кризи на раді Генеральної асамблеї ООН
у березні 2014 р. Те, що міжнародне співтовариство не визнало «референдум»
у Криму, стало підтвердженням справедливої позиції України. Однак наслідків
для РФ ухвалення резолюції не мало. Що стосується НАТО, то його
спроможність в плані України обмежена Статутом, який гарантує безпеку тільки
для країн-членів [2].
Мінські домовленості пом’якшуюче вплинули на воєнні дї на сході
України, які переросли у конфлікт низької інтенсивності, однак не допомогли
зробити суттєві кроки до встановлення миру чи хоча б сталого перемир’я.
У рамках
переговорних
процесів
Тристоронньої
контактної
групи
й Нормандської четвірки, сторони не знайшли дієвого важеля для становлення
миру та відновлення територіальної цілісності України, а запропоновані
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Мінськими домовленостями компроміси, мають дуже низький потенціал для
досягнення результатів, щ о відповідали б інтересам України.
Міжнародна участь у вирішенні кризи на сьогодні обмежена
моніторингом ОБСЄ та сприянням з їхнього боку у роботі контактної групи.
Натомість одні форми міжнародної участі, яких вимагає Український уряд,
не можуть бути здійснені за умов і стану існуючого конфлікту, а інші форми –
ігноруються.
Не зважаючи на це, Мінські домовленості визнані безальтернативними
для припинення воєнних дій на сході. Аналіз Мінських домовленостей
фахівцями Міжнародного центру перспективних досліджень засвідчує, що вони
лише дали можливість Росії виконати одне зі своїх завдань – призначити
сторонами конфлікту Україну та ОРД-ЛО, а Росія залишилася в стороні.
Натомість, причини конфлікту не були врегульовані [4, с. 38].
Тому можна вважати, що посилення національної безпеки України
напряму залежить від підвищення ефективності роботи міжнародних безпекових
структур.
На фоні кризи в Україні постає питання про реформування Ради безпеки
ООН. Можна стверджувати, що право вето, яким володіють постійні члени Ради
безпеки, не виконує своєї стабілізуючої функції. Вкрай необхідно також
посилювати регуляторну функцію міжнародного права та відповідальність
за його порушення [2].
Міжнародне співтовариство й український дипломатичний корпус
не спромігся закликати Росію до мирного вирішення питання, тож на сьогодні
необхідно спрямувати сили на миротворчі заходи з метою розв’язання
конфлікту, а не замороження. За допомогою методів миробудівництва та
у процесі створення нової ефективної міжнародної архітектури безпеки в Україні
та в українсько-російських відносинах можливий сталий мир. Вітчизняна
дипломатія зобов’язана якісно змінити свою тактику протидії агресії сусідньої
країни та перейти до про-активного просування інтересів держави та бачення
шляхів врегулювання кризи.
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АДАПТИВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА КРИЗОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
В СУЧАСНІЙ «ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ»
Адаптивне прогнозування, превентивна дипломатія та кризовий
менеджмент сьогодні є надзвичайно важливими інструментами світової політики
врегулювання конфліктів, протидії «гібридним війнам» і боротьби з міжнародним
тероризмом.
Сьогодні західна цивілізація внаслідок домінування традиційних для
європейської культури цінностей виявляється нездатною ефективно протидіяти
поточним асиметричним загрозам, пов‘язаним з «гібридними війнами»
і спробами Росії переглянути існуючий світовий устрій. Відповідь Заходу на
агресивну політику РФ теж носить чітко визначений асиметричний характер.
Враховуючи вищезгадані реалії, саме превентивний підхід до міжнародної
політики безпеки стає сьогодні надзвичайно важливимени Запобігання – це
найдієвіший засіб ефективної протидії «гібридним стратегіям» та боротьби
з терористичними загрозами. Набагато легше запобігати терористичним актам,
конфліктам та кризам, ніж намагатися протидіяти їм в «гарячій фазі». Проте
дослідження, що пов‘язані з раннім запобіганням терористичним діям чи
конфліктам, превентивною дипломатією, попереднім плануванням надзвичайних
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ситуацій (preemptive contingency planning) сьогодні є все ще поверхневими і дуже
фрагментарними.
З іншого боку є очевидним, що запобігання – це головна риса сучасної
стратегічної думки. Зокрема в «Стратегії національній безпеки США»
і в Європейській стратегії безпеки «Безпечна Європа у кращому світі»,
визначальний акцент робиться саме на превентивних заходах та попереджувальних
діях.
Однак відсутність системного підходу до запобігання конфліктам,
передбачення та ефективного мислення в міжнародних відносинах, включаючи
динаміку конфліктів, все ще переважає. Більшість політиків в усіх частинах світу
реагують на виклики сучасності рефлекторному режимі. Вони починають діяти
тоді, коли грім вже грянув, криза розпочалася і конфлікт вступив у гарячу фазу.
Тільки тоді вони прокидаються і, як правило, завжди запізнюються. Такий чисто
рефлекторний підхід до кризового менеджменту істотним чином ускладнюється
ліберальною плюралістичною природою демократичних систем. Між тим,
ефективне вирішення проблем і викликів сучасного світу вимагає іншого:
активного передбачення можливих загроз, превентивного прогнозування
і менеджменту.
Основу цього підходу повинні складати структури раннього
попередження, комплексні системи збору і аналізу інформації про можливі
виклики і загрози, перманентне превентивне прогнозування. Не одноразовий акт
прогнозування, а безперервна прогностична діяльність, спрямована на аналіз
і оцінку динаміки можливих криз, формування постійних і своєчасних сигналів
зворотного зв’язку [1]. Ці сигнали повинні акумулюватися, аналізуватися
і використовуватися для формування коригуючих впливів, які могли б запобігти
подальшій ескалації кризи чи сприяти демпфіруванню вже існуючого конфлікту.
Одночасно має проводитись розробка превентивних стратегій, заходів по
укріпленню довіри, миротворча діяльність та ін.
Проте впровадження цієї концепції адаптивного менеджменту
на регіональному, не кажучи вже про глобальний рівень, вимагає політичної
волі, широкого міжнародного співробітництва і створення ефективних
міжнародних структур раннього попередження. На жаль, сьогодні міжнародна
система не готова до впровадження в життя згаданих заходів. Міжнародні
організації є на жаль недієздатними, не мають відповідних структур раннього
попередження і їх рішення іх рішення здебільшого не приймаються до уваги.
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Ситуація в багатьох регіонах світу складностями співпраці урядів
окремих країн з міжнародними структурами та спостерігачами. Протиріччя
внутрішньо-політичних і зовнішньополітичних інтересів та пріоритетів
уповільнюють впровадження адаптивного менеджменту гібридних воєн та
кризових ситуацій, хоча сама ідея створення відповідних структур сумнівів не
викликає [3].
У найбільш загальному випадку необхідно вибрати достатню кількість
так званих «конфліктогенних факторів» класифікувати та ранжувати їх по
відповідним шкалам. Після того, як конфліктогенні фактори проаналізовані
та оцінені, генеральний індекс інтенсивності конфлікту може бути визначений.
Динаміка змін конфліктогенних факторів і генерального індексу дозволяє
оцінити перспективи розвитку конфлікту й своєчасно прийняти запобіжні заходи
(рис.1).

Рисунок.1. Динаміка конфлікту та критичні рівні раннього попередження
та початку превентивних заходів
Ключовим питанням в цьому процесі є звичайно питання вибору та
шкалювання вибраних параметрів (факторів). Одним з найбільші простих і
ефективних підходів є використання експертних процедур. Національна або
міжнародна група експертів (звичайно 10–20 осіб) вибирає та оцінює
інтенсивність та важливість («ваговий коефіцієнт») ключових конфліктогенних
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факторів даного конфлікту. У результаті складається відповідна таблиця
ключових конфліктогенних параметрів (табл.1).
Tаблиця 1
Динаміка інтенсивності конфлікту
Фактори/Параме
три

Інтенсивність (01)- Pi

Ваговий індекс (0  5) – Wi

1.01.2016

1.01.2017

1.01.20016

1.01.2017

Етнічні

0,5

0,6

5

5

Історичні

0,4

0,4

1

1

Внутрішньополіт.

0,1

0,8

1

2

Зовнішньополіт.

0,3

0,3

4

4

Геополітичні

0,1

0,1

1

1

Економічні

0,8

0,9

2

4

Військові

0,4

0,9

4

4

Культурні

0,1

0,2

3

3

Лінгвістичні

0,2

0,4

4

2

Конфесійні

0,1

0,1

3

3

k

Генеральний індекс інтенсивності: I 

WiPi

I1 (20016 р.) = 0,32

i 1
k

Wi
i 1

Генеральний індекс – I, який характеризує інтенсивність конфлікту
k

звичайно визначається як арифметична: I 

 WiPi
i 1
k

 Wi

або геометрична сума

i 1

 k
 W min   1 / k
I

Pi


ключових параметрів
де

 Wi

 i 1
Pi–параметр інтенсивності, Wi–ваговий коефіцієнт, k-число параметрів.
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Самі експертні процедури можуть бути відкритими, анонімними або
можуть бути застосовані. більш досконалі методи на кшталт «дельфійської
техніки».
У багатьох дослідження ЮНЕСКО, Ради по якості навколишнього
середовища США (UNESCO, US Council on Environmental Quality) в схожих
випадках використовуються сучасні методи багатовимірної статистики,
факторний або кластерний аналіз.
Відсутність ефективних структур раннього попередження не є єдиною
проблемою запобігання конфліктів. Інша фундаментальна проблема – це відсутність
в сфері міжнародних відносин зорієнтованого на майбутнє стратегічного
мислення, застаріла та забюрократизована система прийняття рішень. Як результат,
песимісти серед професійних аналітиків глибоко переконані, що навіть за умов
відсилання своєчасних ранніх сигналів попередження, вони ніколи не будуть
сприйняті належним чином. Якщо сигнали все ж таки отримані, вони ніколи
не будуть відповідним чином проаналізовані. Якщо вони проаналізовані, вони
ніколи не дійдуть до кінцевого споживача і своєчасні рішення не будуть
прийняті. Якщо ж рішення прийняті, то вони ніколи не будуть втілені в життя.
Навіть якщо диво трапилося і рішення будуть прийняті до виконання, вони
будуть втілені зовсім інакше, аніж очікувалося [2].
Інакше кажучи, з песимістичної, скептичної точки зору, більшість спроб
превентивного запобігання в реальному житі є мало ефективними і об’єктивно
суперечать ліберальній традиції та підривають ключові принципи міжнародних
відносин – принцип невтручання у внутрішні справ держав та принцип
національного суверенітету.
Такі відомі дослідникі теорії та практики превентивних асиметричних
стратегій небезпідставно визнають: «Якщо існують культурні бар‘єри з нашого
боку відносно включення особливо «вбивчих» альтернатив в нашу політику,
стратегію чи оперативні заходи, то ми повинні переглянути ці бар‘єри і правила
гри» [4].
Альтернатив використання превентивних стратегій в гібридних війнах,
боротьбі з міжнародним тероризмом регіональними конфліктами та сепаратизмом,
не існує і в світлі сучасної практики гібридних воєн, подій 9/11, російської
анексії Криму, військового вторгнення в Донбасі та їх наслідків, варто згадати
Ніколо Макіавеллі – і його відомі рекомендації, що немає стратегій етичних
і неетичних, моральних і аморальних – є стратегії ефективні і неефективні.
Сьогодні вже цілком очевидно, що ефективний менеджмент гібридних загроз,
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війна проти тероризму і сепаратизму вимагає застосування відповідного спектру
превентивних дій, навіть якщо вони в чомусь і суперечать ліберальній традиції
і християнській етиці.
Широке використання превентивного кризового менеджменту стало
необхідним компонентом сучасних міжнародних відносин, і протидії гібридним
війнам. Україні всебічно осмислити і послідовно впроваджувати кращі зразки
превентивних асиметричних стратегій для захисту своїх національних інтересів,
особливо у відносинах з Росією.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПАЦИФІЗМУ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ НОВОЇ
ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
Еволюція людської цивілізації пронизана перманентними чварами
й конфронтацією за вплив на громадську думку, розподіл владних повноважень,
контроль території тощо. Інформаційно-технологічні досягнення новітньої доби
не роблять світ безпечним і стабільним, а програмують віртуальні цінності
та гібридні війни, які розширюють ареал ворожнечі й міграційних процесів,
посилюють світоглядні розбіжності, спричиняють розрив між владою
та народом. Зазначені тенденції звужують потенціал соціального консенсусу
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й невпинно наближають соціум до нової фази протистояння. Наразі в міжнародній
політиці знову опускається залізний мур антагоністичного протистояння,
в основі якого лежить абсурдне явище – гонитка до озброєння та прагнення
до світового панування. Аналогічні процеси людство вже переживало після
Другої світової війни й до початку 90-х рр., що характеризувалися поняттям
«холодна війна». Вона супроводжувалася глобальним ідеологічним, мілітарним,
політичним, економічним, духовно-культурним протистоянням між США з його
військово-політичним блоком (НАТО) та СРСР, у підпорядкуванні якого була
Організація Варшавського договору. Це протиборство супроводжувалося
конкуренцією ядерних боєголовок, що створювало високий ризик нової світової
війни. Поразку у цьому протистоянні зазнала Радянська імперія. Після падіння
Берлінської стіни 1989 р. завершилась конфронтація двох антагоністичних
систем. Нове політичне мислення й перебудова започаткували коротку паузу
розрядки. Замість біполярного антагонізму домінуючим стали локальні
конфлікти, гібридні війни й міжнародний тероризм.
Досить швидко естафету радянського тоталітаризму підхоплює путінська
Росія. Цей режим взяв курс на реінкарнацію імперії шляхом загарбання чужих
територій. Стало очевидним, що без колонізації України Кремлю не вдасться
досягти колишньої імперської величі. Тому, порушуючи фундаментальні засади
міжнародного права, московська деспотія використовує мілітарні потуги для
анексії Криму та окупації Донбасу. Це обурює не тільки українців, які чинять
героїчний спротив російській армаді, але й міжнародну спільноту. Проти режиму
Путіна застосовують санкції, які змушують його маневрувати. Оскільки
пострадянська Росія не досягла радикальних зрушень в економіці, то єдиним
вагомим аргументом Кремля у протидії санкціям є ядерна зброя. Залякуючи нею
світ, створюючи могутній військовий потенціал керманичі сучасної Росії хочуть
стати ключовим гравцем на міжнародній арені.
Системна політика антипутінських санкцій досить відчутно вплинула на
російську економіку, послідовно знижуючи рівень життя населення. У цій
ситуації Кремль посилює мілітарні потуги. 1 березня 2018 р. президент Росії
виступив з Чотирнадцятим посланням до Федеральних зборів, в якому домінувала
«безпрецедентно-войовнича» риторика. У ній не лише висловлювалися звинувачення
на адресу США у порушенні ними договору ПРО, а й демонструвалися відеоролики
Міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет нового покоління. Цей вид
стратегічної зброї не використовує балістичні траєкторії польоту при ураженні
цілі, а значить і системи ПРО у боротьбі з ними не дають результату. Інший
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меседж лідера Кремля – створення малогабаритної надпотужної ядерної
енергетичної установки, яка розміщується в корпусі крилатої ракети,
забезпечуючи їй безпрецедентну дальність польоту. Також було сповіщено про
наявність надзвукової зброї, підводних човнів, які можуть спускатися на велику
глибину. Звідси випливає, що наближення інфраструктури НАТО до російських
кордонів стає неефективнимени
Публічний виступ Путіна до Федеральних зборів, де презентовано
новітнє стратегічне ядерне озброєння, можна вважати стартом чергового етапу
гонки озброєнь. Ми схильні вважати, що це початок нової холодної війни.
При цьому важливим є не кількість ядерних боєголовок, а їх технологічна
оснащеність. Зазначені тенденції дають підстави констатувати, що у глобалізованому
світі пануючим стає закон соціального дарвінізму – виживає сильніший і спритніший.
У цьому генеральному тренді міжнародної політики Україна стає об’єктом
політичного впливу, а не самодостатнім гравцем. Периферійний статус нашої
держави в світовій системі координат обумовлюється її економічною слабкістю
й тотальною корумпованістю.
Увесь період незалежного буття України визначався не вектором
розвитку, що передбачає зміцнення економіки, посиленням військового
потенціалу, кристалізації національної еліти, а навпаки – тенденціями занепаду
і регресу. Серед багатьох факторів деградації вітчизняної політичної системи ми
виокремлюємо таку згубну її патологію, як тотальний пацифізм влади обтяжений
рецидивами колабораціонізму. Егоїстична політика зрадництва, кулуарних
домовленостей та популізму стала неодмінним атрибутом новітнього
українського політоґенезу, що досягла апогею в кін. 2013 – на поч. 2014 рр.
Тоді проти неї повстав Майдан, який жертовно зупинив цілковитий крах нашої
державності. Але ослабленому постгеноцидному суспільству не вистачило
ресурсів перемогти ключову загрозу суверенного буття української нації –
кремлівського левіафана.
Наляканий Революцією Гідності, яка могла розпалити багаття спротиву
чинному режиму на російському ґрунті, Путін починає гібридну війну проти
України. Попри всю брутальність російської агресії вона проявила принципову
річ – імперську сутність Московії, яка була і залишається провідним
геополітичним викликом для європейського розвитку України. Наразі наша
держава проходить точку своєї біфуркації. Постала проблема вибору засобів
протидії зовнішній експансії й подолання тотальної корупції як ключових
викликів українського державотворення. У цій ситуації вітчизняний
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істеблішмент взяв на озброєння таку модель політичної поведінки,
як умиротворення ворога, дипломатичну комунікацію, торгівлю з агресором,
апеляцію до сумління й політико-правових домовленостей світової спільноти.
Тобто офіційна політика України в умовах зовнішньої експансії має
пацифістський характер. Поняття «пацифізм» означає «переконання в тому,
що всі війни є злом, наскільки б справедливими не була причина для боротьби
або що б не загрожувало якійсь державі. Це переконання часто ґрунтується
на релігійній вірі, але має також і гуманістичні та політичні корені. Пацифізм
тісно пов'язаний зі спротивом війні, але не тотожний йому, оскільки деякі рухи
виступають проти воєн з огляду на непацифістські причини і за допомогою
непацифістських засобів» [1, с. 271]. Сповідуючи пацифістську ідеологію
держава відмовляється від війни як засобу розв’язання суперечок.
Ми вважаємо, що вибір хибної пацифістської політики України у війні
з Росією зумовлений двома чинниками. Перший – це заангажованість архаїчними
стереотипами нинішньої вітчизняної квазіеліти. Більшість нашого істеблішменту
мислить категоріями слов’янської дружби, єдності й братерства з північним
сусідом. Другий чинник – вплив ліберально-демократичного світу, який воліє
не пробуджувати звіриних інстинктів Московії. Справа в тому, що миротворча
парадигма вписується в політичні стандарти європейської спільноти. Вона
важлива й для України. Разом з тим треба усвідомити, що будь-яка війна
закінчується миром. Але конструктивним мир стає для тої сторони,
що перемогла свого ворога. Пацифістська влада прагне миру за будь-яку ціну,
включаючи територіальні поступки, ідею федералізації держави тощо. Головне –
щоб не було війни. Але коли війна вже триває, то позитивним є той мир,
що укладений після вигнання ворога зі своєї землі.
Ліберально-демократична ідеологія цивілізованого світу сповідує
переважно пасивні, примирливі методи соціальної комунікації, засуджує
політичний екстремізм й радикальні методи вирішення конфліктів. Незалежно
від того, яку мету і завдання переслідує війна, вона завжди має антиморальний
і антигуманний характер. Це незаперечна істина. Одночасно правдою є і той
факт, що сучасні держави світу пережили свої війни та революції, що
звершувалися за свободу нації та її гідне місце в демократичному просторі.
Кожна держава виборювала свій суверенітет насильницькими діями, мілітарними
засобами. Хоча це сягає епохи буржуазних революцій, коли радикальна політика
була органічним трендом політоґенезу. Але й у постіндустріальну добу іншого
шляху формування політичної суб’єктності нації окрім жертовної боротьби
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не існує. Людська кров, що пролита за свободу своєї держави є цементуючою
основою її консолідованого буття.
Якби наші землі перебували десь на іншому континенті й сусідами були
цивілізовані країни, тоді можна керуватися доктриною пацифізму і парадигмою
миротворчості. Але якщо поруч знаходиться політичний монстр, що брязкає
ядерною зброєю й марить про спустошення планети, тоді потрібно позбутися
наївних ілюзій партнерства і пацифізму з імперським режимом та негайно
плекати власну армію для відвоювання своїх території й захисту суверенітету.
«А на війні має бути як на війні, – стверджує І. Лосєв, – тобто ворога слід
знищити, інакше він знищить нас. Пацифістські розсусолювання й стогнання
на предмет того, що «ми мирний народ, ми не хочемо війни» – не врятують
і не допоможуть. Усе це на Кремль і російський генштаб не діє – «Москва
сльозам не вірить». І вже хоча б з цієї причини нинішній владі в Києві треба було
б припинити скиглити й поводитися відповідно до сучасного воєнного
стану» [2]. З цих суджень робимо висновок: щоб вистояти нам потрібна загальна
мобілізація і консенсус на основі національної свідомості й патріотизму.
Пацифізм – це шлях до замороження конфлікту й виснаження
державності. Путінська деспотія реагує лише на один подразник – адекватну
силу. Відповідно до цієї загрози всі потуги нашої спільноти треба концентрувати
навколо пріоритетного гасла: здобути українську державу, або загинути
у боротьбі за неї. Пацифістська риторика в умовах війни лише провокує
противника до активних дій. Нинішнє покоління українців мусить завершити
національно-визвольну боротьбу своїх попередників. Лише здолавши
кремлівського супостата і паралельно узгодивши внутрішні чвали удільних
олігархічних князівств, можна досягти соціального прогресу і політичної
стабільності постколоніального суспільства.
З огляду на вище сказане, варто зазначити, що Україна вже вкотре у своїй
історії балансує на межі свого існування. Коли підступний агресор руйнує мир,
чинить свавілля й брутально порушує усталену систему координат міжнародної
політики, то він має зустріти адекватну відповідь. Беручи до рук зброю українці
не йдуть завойовувати чужі землі чи вбивати людей іншої нації, а прагнуть
захистити свою територію та суверенне буття. Потрібно усвідомити ключовий
імператив постколоніального суспільства – політична суб’єктність нації
виборюється мілітарними зусиллями, а не випрошується пацифістською
риторикою чи сумнівними компромісами зі свободою та суверенітетом держави.
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Політичні реалії засвідчують, що світ тримається на силі, а не на пацифізмі. Хто
мислить по іншому, той програє.
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ПРАВО СМИСЛІВ ТА СМИСЛИ ПРАВА:
ШИРОКІ ТРАКТИ ПОРОЗУМІННЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Відчуття слабкості союзника іноді породжує хибне розуміння власного
становища. Польща у 2017 р. несподівано для українського союзника
перетворилася із адвоката на пастора, який не лише надає юридичні
та посередницькі послуги, але й визначає моральні імперативи союзника. І це не
єдиний випадок сусідських порад. До схожих моралізувань вдавалися і Росія,
і Угорщина, і Румунія. Сусідоньки заходилися визначати з точки зору їх влади
дозволене у політиці пам’яті України. Спільні сторінки історії завжди спонукали
до завзятого визначення більшого, чи меншого шматка від спадку у попередній
державі, в кордонах якої доводилося існувати. Народи і уряди можуть, мають
право на тлумачення історії та діяльності окремих діячів як у своїй, так
і у сусідніх державих. Але, мабуть, не варто забувати, що вказані конструкції
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мають відповідати смислам права, які сприйняті світовою громадською
та науковою думкою. Про це особливо переймаються теоретики, які покликані
виправдати вчинки політиків, війни, агресію, претензії на світове домінування.
Україна-Русь після ХІІІ ст. втративши розуміння власного унікального
геополітичного становища на перехресті торгівельних шляхів з Півночі на
Південь, зі Сходу на Захід, не відновлювала не лише власного економічного
потенціалу, але й не зуміла зосередитися на формуванні геостратегічної
концепції. Натомість українська нація (нація в розумінні еліта) з легкістю
ділилася пасіонарністю із сусідами, що подбали про творення власних
національних міфів: Русо-Балтія (Білорусія), Русо-Хінія (Русо-Фінія, Московія),
Русо-Влахія (Молдова), Угро-Русія (деякі простори Словаччини, Угорщини,
Трансільванії), Руське королівство (Руське воєводство, Галичина, історичні
західні межі якої сягають далеко углиб Польщі). На довгі століття поясненням
лицарської звитяги у межах Польської держави у середньовіччі та у Новому часі
став сарматизм, спільний як для вихідців з Польщі, так і України. Спільний
набуток з легкістю може стати спадком лише тієї нації, якій належить державний
прапор, а усі негаразди передаються виконавцям із інших націй. Таку особливу
позицію займають і сучасні політики. Так, для прем’єр-міністра Польщі Матеуша
Моравецького (лютий 2018 р.) місце українського гетьмана Богдана
Хмельницького у одному ряді із Гітлером та Гіммлером.
Критичним ставлення до Б. Хмельницького було і у Т. Шевченка,
але причиною осуду «українського Кромвеля» стає укладення українськомосковської угоди 1654 р.:
«Якби-то ти, Богдане п’яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь…» (Якби-то ти, Богдане п’яний, 1859 р.)
Шевченкове трактування українсько-польських відносин містило пункт
і про українську відповідальність у падінні Речі Посполитої, а згодом
і Гетьманщини та Запорозької Січі. Великий Геній Т.Шевченко чудово бачив
військове наймитування українського війська на користь Москви та Варшави, які
не гребували використовувати цю силу як для братовбивчої внутрішньоукраїнської
війни, так і для своїх зовнішньополітичних розрахунків.
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«Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!» (Т. Шевченко «І мертвим, і живим,
і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнєє
посланіє», 1845 р.) [3, с. 89–95].
Очевидним було те, що українське козацтво для наступників усіх
можливих політичних, цивілізаційних, генеалогічно-династичних уподобань
у одних випадках виступало ворогами, а у інших – героями. А позитивне чи
позитивне ставлення залежало від результату битви, як у афоризмі: у перемоги
багато батьків, а поразка – сирота. Українські звитяжці з обов’язку служби готові
були жертвувати головами, але якщо залишалися живими… То саме тоді
і починалися найбільші митарства, оскільки їм, як правило, відводилася роль
відповідального за поразку, а більшість дивідендів, включно з територіями
та геополітичною роллю (за правом сюзерена) належало виключно сюзерену,
який би йому прапор не належав [2; с. 97].
Схожі випробування випали на долю інших шукачів пригод, як на своїй
землі, так і за морем. Саме так було в часи освоєння американських просторів,
яке не обійшлося без масового вбивства індіанського населення, Реконкіста
не обійшлася без вигнання маврів та євреїв (Іспанія), революція 1789 р.
не обійшлася без гільотини (Франція), Наполеонівські кодекси – без військових
операцій з тисячними жертвами, культурні злети модернізму – без Першої
і Другої світової воєн, комуністичний експеримент – без тоталітарних складових,
Pax Americana – без напалму у В’єтнамі. Як бачимо, найбільші поступи в світовій
історії та культурі завжди були пов’язані із безглуздими людськими
і матеріальними жертвами, які виправдовувалися найсвітлішими та найвищими
цілями, такими як християнізація, звільнення від окупантів, домінування Розуму,
упорядкування міжлюдських та міжнаціональних взаємовідносин, забезпечення
рівності та свободи. Усі наведені експериментальні зразки хибували на деякі
вади. Але польські партнери чомусь не помічають їх і не поспішають нагадувати
про них урядам відповідних держав.
Подібні риси властиві й польському зразкові новітнього часу. Українцям
залишено роль «гарматного м’яса» з правом стратегічного партнера. Операція
«Диво над Віслою» (1920 р.) і операція «Вісла» (1947 р.) – непоодинокі спалахи
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хвилеподібного розвитку польсько-українських взаємин на основі різних, майже
протилежних магістральних суспільних проектів. Прометеїзм без санації не мав
шансів … З точки зору польських національних інтересів все виправдано –
Польща насамперед. Право української нації на самовизначення на власній землі
може бути задеклароване перед державами Антанти, а до виконання взятих на
себе зобов’язань польський уряд може і не дійти протягом усіх
1920-х – 1930-х рр. [1, с. 145].
Польща після Другої світової війни – країна із запитом на створення
однонаціональної держави. Зусилля польського повоєнного уряду завершилися
вдалими результатами, але це якщо закрити очі на застосування уже засобів
із парку тоталітарних режимів та їх військ.
Сучасна польська урядова опінія заявила окремий погляд не лише на
українських героїв, але якщо подивитися ширше і на перебіг боротьби за
відновлення польської та української державності. Можливо, позиція
українського істеблішменту у низці польських уподобань і недоречна, але вона
виявилася наступною. Президент України П.Порошенко на прес-конференції
у лютому 2018 р. зазначив, що українці не вказують полякам, кого для поляків
визнавати героями, і українцям не слід очікувати від поляків вказівок щодо
українських героїв. Це не єдиний випадок взаємовпливів різних народів. І тут
не треба забувати про те, що з конфлікту двох сторін користає третя. Можливо,
правильним буде згадати про біблійні повчання: не суди і не будеш суджений.
Як висновок, визвольні змагання, територіальні зміни завжди були
пов’язані із застосуванням сили. Кожна сторона має право визнати застосування
сили зайвим і водночас кожна сторона залишає за собою право на захист
територіальної цілісності. В умовах конфліктів у всі часи зміна союзницьких
відносин тягнула за собою пошук нових союзників. Тому, в сучасних умовах
урядам України та Польщі не залишається іншого вибору, окрім як винести
питання історичної пам’яті «за дужки» сучасного геополітичного дискурсу.
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PR-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ КАМПАНІЙ
Д. ТРАМПА ТА Е. МАКРОНА
Президентські виборчі кампанії останніх років у світі переконують,
що перемога одного з кандидатів може бути цілковитою несподіванкою для
більшості, не зважаючи на втішні прогнози соціологів. Така ситуація склалася
з виборами президента в США у 2016 р., коли перемогу здобув республіканець
Д. Трамп, а його основним конкурентом стала демократка Г. Клінтон. Важливим
для вивчення досвіду з виборчої практики є проаналізувати: застосування якого
інструментарію було найбільш ефективнимени Це ж стосується не менш цікавої
президентської виборчої кампанії у Франції, де перемог здобув Е. Макрон
(соціал-ліберал), якому головним чином протистояла яскрава представниця
ультрапрвого напряму Марін Ле Пен.
На нашу думку, головною причиною того, що Трамп здобув перемогу
стало те, що американське суспільство дійсно прагнуло радикальних змін.
Америка втомилася від лояльності Б. Обами, і Д. Трамп дав чітко зрозуміти, що
перемога за нимени Прикметно, що до виборів і протягом них Трамп був лідером
за кількістю прихильників в соціальних мережах. Найбільших успіхів Трамп
досяг саме в роботі з аудиторією в Твіттері, в якому були присутні гумор,
жорстка критика Гіларі, ксенофобія, ненависть, сексизм. У Facebook (далі − ФБ)
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протягом жовтня Трамп зробив близько 360 постів, з них близько 300 просувались
за допомогою реклами в соцмережі [3].
Основна стаття витрат обох кандидатів пішли на рекламу. У Трампа
активно використовували рекламний інструмент прихованих постів –
їх не побачиш на сторінці політика, а доносяться вони до конкретної аудиторії
через рекламні інструменти. Важливою складовою комунікаційної стратегії будьякого кандидата є цілісність його образу. І тут команда Трампа створила чимало
проблем для конкурентки. Роль чуток, фейкових новин і неперевіреної
інформації важко переоцінити в останній президентській кампанії у США.
Деякі ЗМІ, висвітлюючи передвиборні кампанії США і Франції,
знаходять схожі риси в фіналістів президентських перегонів і проводять паралель
між Д. Трампом і Марін Ле Пен, а Е. Макрона асоціюють з Б. Обамою
(екс-президент США). Порівняти можна також Макрона і з Г. Клінтон.
Цей наголос є важливим, оскільки, порівнюючи передвиборні обіцянки, цілі
або дії, наприклад: повернення до витоків країни, анти імміграційний контроль,
обмеження вільного доступу до країни, повернення американських виробників
на батьківщину (США) або повернення до франка (Франція), процвітання
націоналізму, зневагу і публічна критика конкурентів. Деякі фактори
демонструють ідентичну позицію двох політиків: Трампа і Марін Ле Пен.
Але, тим не менш, один з них посів передові позиції, а інший кандидат
залишився позаду. З іншого боку − ліберальні погляди Макрона і Клінтон.
Обидва кандидати за вільний вибір, допомога іммігрантам, збільшення кількості
віз професіоналам, полегшити доступ до трудового ринку (Франція) і створення
нових робочих місць з економікою, яка орієнтується на майбутнє (США), освітня
реформа, з боку США − не втратити гарну молодь через обтяження боргами
продовжувати навчання, а з боку Франції − розвиток шкіл в селах. У даних двох
кандидатів кампанії найбільш вартісні. У них не ідентичні реформи, але доситьтаки схожі.
В результаті, перемогу здобули абсолютно різні представники. З одного
боку прихильник революційної стратегії, Д. Трамп − Президент США, а з іншого
− прогресивний ентузіаст Е. Макрон − Президент Франції. Експерти вважають
перемогу Трампа заслуженою, і цілком виправданою, оскільки він вирішив йти
в ногу з часом і саме завдяки цифровим технологіям він взаємодіяв
з суспільством. Адже велика частина фінансів на просування було витрачено
саме на цифрову рекламу в соцмережах, в той час як Г. Клінтон витратила суму
в 4 рази більше на традиційні ЗМІ.
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Перемога Трампа полягає також в таких факторах як, по-перше,
пропозиція вигідних умов для малозабезпеченого населення країни. По-друге,
публіку привернули його фінансові статки, адже саме його мільярди можуть
стати гарантією, що він підніме економіку, так як його імперія пройшла не одну
кризу, але залишилася процвітаючим бізнесом. І у нього є уявлення, які кроки
робити. Хоча експерти припускають, що це все «качка», так як у нього були
численні позови про банкрутство. А, по-третє, те, що його відрізняє від Клінтон,
так це самовпевненість і самовпевнена мова, які демонструють дію або
закликають до нього: «Я збираюся ..», «Я не хочу ..», «Я за .. », «Я закликав .. ».
І в результаті, в суспільства підсвідомо зростає повага й впевненість у кандидаті.
У той час як у Хіларі одне й теж саме, здогади, або узагальнення, які показують
об’єднання, але не впевненість: «Є зусилля ..», «Нам необхідна ..», «Є зусилля ..»,
«Я думаю ..». Це, в принципі, правильно, так як вона не обіцяє, чого може
й не довести.
У Франції ситуація складалася іншим чином. Майбутній Президент
пропонував досить прогресивні рішення для творчої інтелігенції, сільських
господарств, спортсменів, в сфері освіти, економіки і т.д., що спочатку лякало
громадськість. Але голоси почали віддаватися за Макрона також через вибору
«меншого з двох зол», так як Марін Ле Пен висувала занадто різкі і жорсткі
зміни.
Після завершення президентських виборів в штабі Клінтон визнали ряд
своїх помилок, які завадили перемогти Трампа. Однією з головних помилок було
– недооцінка цифрових технологій в кампанії свого головного конкурента.
Керівник диджитал напрямку Клінтон зазначив, що витрати на диджитал
у Трампа були значно більшими, ніж у демократів. Натомість, команда Клінтон
сконцентрувалася на телебаченні.
Американські вчені, що досліджують комп’ютерні технології, встановили
зв'язок у використанні ботів у Twitter-повідомленнях на підтримку Д. Трампа під
час виборів у США та проти Е. Макрона на виборах у Франції [1]. На відміну від
оптимістичної Клінтон, більшість контенту, яку генерував Трамп та його штаб,
була агресивною та злою. У Трампа активно використовували рекламний
інструмент прихованих постів, які доносяться до цільової аудиторії суто через
рекламні інструменти. У такий спосіб відбувалося контрольоване донесення
інформації до окремих груп цільової аудиторії Клінтон, показуючи їм відео чи
фото, які б суттєво зменшили їх шанс піти взяти участь у виборах [2].
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Минулого року відбулися вибори й у Франції. Це одинадцяті
президентські вибори у V Республіці, які пройшли у два тури. Макрон здобув
перемогу із значним відривом від Марін Ле Пен. Серед обіцянок Макрона −
радикальна перебудова, докорінні реформи у соціальній сфері, зокрема
у страхуванні від безробіття, трудовому праві та пенсійній системі, скорочення
корпоративного податку, а також 80 відсотків домогосподарок звільнилися від
податку на житло. Харизма Е. Макрона сприяла йому на президентських
виборах. Він не був помічений також у корупційних скандалах, а натомість
демонстрував освіченість, енергійність, бажання вирішувати складні завдання.
Віддаючи належне ліберальним важелям регулювання ринку, Макрон визнає
важливість оздоровлення соціального клімату, обіцяє розширення допомоги
з безробіття, запровадження програм навчання працівників протягом усього
життя та практику укладення угод між підприємствами і галузями економіки
Досвід виборчих практик у зарубіжних країнах є корисним і повчальним
для України, оскільки основними сучасними тенденціями використання
виборчих технологій є, окрім технологічних інновацій та можливостей
соціальних мереж, харизма лідера та його програма дій в управлінні державою
і головне – звіт перед громадянами за кожну передвиборчу обіцянку.
Отже, команда Д. Трампа зробила основну ставку на використання
можливостей сучасних цифрових технологій. Впроваджувати послідовну
політику використання переваг соцмереж Д. Трампу вдалося завоювати високий
рейтинг і здобути перемогу на виборах. Перемога ж Е. Макрона була досягнута
за допомогою його харизми та програми дій, спрямованої на інтенсивний
розвиток внутрішньої політики держави в першу чергу. Утім, саме такі
програмові засади частково позначилися й на перемозі американського лідера
також.
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АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ
Взаємовідносини держави, інститутів громадянського суспільства,
міжнародних організацій, особливо у сфері протидії корупції, поєднання
їх спільних зусиль для вирішення цієї проблеми, в кінцевому підсумку мають
сприяти встановленню соціальної стабільності та громадської згоди, що на
початку XXI ст. як ніколи актуально не лише для України.
Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією є системою відносин
між: державами в особі їх органів; міжнародними урядовими та неурядовими
організаціями; транснаціональними корпораціями та іншими організаціями
у сфері протидії корупції, що включає антикорупційну стратегію й тактику,
вироблення міжнародних договорів та угод, їх імплементацію у внутрішнє
законодавство держави; правозастосовчу, організаційно-правову, інформаційну
та науково-дослідну діяльність відповідних суб’єктів співпраці щодо
попередження корупції в безпосередній боротьбі з нею на основі міжнародноправових документів та прийнятих відповідно до них положень національного
законодавства [3, с. 75].
З одного боку, реформи державного й недержавного секторів
українського суспільства, з іншого боку, практика масових виступів з важливих
для суспільства проблем, показують, що всі сфери життєдіяльності українського
суспільства змінюються. І як ніколи актуально в цій фазі зміни орієнтирів
об'єднати зусилля держави і громадянського суспільства у вирішенні
найважливіших проблем.
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Рівень корупціогенності всіх сфер нашого суспільства і держави у даному
випадку якраз і є центральною проблемою, без вирішення якої неможливий
подальший розвиток. В останні роки в Україні розширюється сфера впливу
громадських інститутів [2, с. 23]. Цьому процесу значною мірою сприяють нові
соціально-політичні проекти. Вони стали майданчиками, на яких влада має
можливість вести діалог з громадськими об'єднаннями щодо різноманітних
соціальних, економічних та політичних проблем, шукати спільні шляхи
їх вирішення.
Це все призводить до формування потреби наукового вивчення напрямів,
методів і форм оптимальної співпраці держави та її структур й громадянського
суспільства у сфері протидії корупції.
Скорочення корупції в Україні – один з найважливіших кроків
до демократизації суспільства і держави, ключ до підвищення якості послуг,
правосуддя, виборчого процесу, законодавства, до поліпшення інститутів
держави, бізнесу і громадянського суспільства [1, с. 36].
Міжнародно-правові
документи
про
боротьбу
з
корупцією,
є нормативною основою міжнародного співробітництва в цій галузі. Крім того,
виступають комплексними актами, значення яких виходить за сферу
регулювання міжнародного кримінального права, що підкреслює тенденцію
формування комплексної підгалузі міжнародного права – права міжнародного
співробітництва в боротьбі зі злочинністю. У міжнародних антикорупційних
документах чітко виражений акцент на заходи із запобігання корупції, мають
пріоритет перед засобами кримінальної репресії.
Корупція має безліч напрямів впливу, які варіюються від сектора до
сектора й вимагають індивідуальних заходів протидії [3, с. 78]. Неправильний
вибір реформ може не тільки привести до марної витрати дефіцитних ресурсів,
але і завдати серйозної шкоди економіці.
Головним напрямком у законотворенні має стати прийняття низки
законів, які поряд з посиленням кримінальної відповідальності за хабарництво
аж до конфіскації майна встановлювали б жорсткий контроль великих покупок
і витрат. Потрібно створити юридичну базу, при якій не тільки отримання хабара
карається, але і витрачати великі суми стає незаконно.
Різноспрямовані, не досить скоординовані дії окремих сегментів
громадянського суспільства, на жаль, не дозволяють говорити про високу
ефективність боротьби з корупцією в сучасній Україні.
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Боротьба з корупцією вимагає рішучих і послідовних дій від держави,
бізнесу та громадянського суспільства [4, с. 24]. Безсумнівно, що питання
приборкання корупції є центральним для розвитку будь-якої країни. Для України
початку XXI ст. це питання її подальшого існування та розвитку.
Саме інноваційний підхід до боротьби з корупцією: головним чином,
визначається вибором суб'єкта впливу, – ним може стати громадянське
суспільство, в даному випадку це є знаковим кроком ще й тому, що довгі
десятиліття українське суспільство виступало як об'єкт впливу, віддавши керівну
роль державі у визначенні напрямів змін, що відбуваються в ньому.
Аналіз
міжнародно-правових
документів
показує
тенденцію
до розширення спектра діянь, що відносяться ними до числа корупційних. Склад
корупційних злочинів в конвенціях відрізняються гранично широким
формулюванням об'єктивної сторони діянь. Також широко розуміється
в міжнародних конвенціях і поняття посадової особи. Разом з тим, норми
конвенцій в більшості своїй є «гнучкими», що дозволяє враховувати особливості
національного кримінального законодавства та правових систем різних держав
при імплементації відповідних положень міжнародного права в національному
законодавстві.
До всього цього варто додати, що існування громадянського суспільства
та рівень його розвитку передбачає, що антикорупційна складова діяльності
громадянського суспільства це не тільки один з напрямків його діяльності, але
й та база, на якій українське громадянське суспільство зможе розвиватися, тобто
особливість нашого громадянського суспільства полягатиме в тому, що воно
і буде наслідком, а не метою.
Отже, корупція – міжнародне явище. Наслідки корупційних процесів
впливають на загальносвітовий розвиток. Корупційні діяння, криміналізація яких
пропонується міжнародними конвенціями, відносяться до злочинів міжнародного
характеру і входять в структуру міжнародної злочинності. Особливу небезпеку
становлять транснаціональні форми корупції (підкуп іноземних посадових осіб
і посадових осіб міжнародних організацій) [1, с. 36]. Це обумовлює необхідність
і важливість міжнародної антикорупційної співпраці.
Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією – система відносин
між державами в особі їх органів, міжнародними урядовими та неурядовими
організаціями, транснаціональними корпораціями та іншими організаціями
в сфері протидії корупції, що включає погоджені політику, антикорупційну
стратегію і тактику, вироблення міжнародних договорів і угод, їх імплементацію
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у внутрішнє законодавство держав, правозастосовчу, організаційно-правову,
інформаційну та науково-дослідницьку діяльність відповідних суб'єктів
співпраці щодо попередження корупції, безпосередній боротьбі з нею на основі
міжнародно-правових документів та прийнятих відповідно до них положень
національного законодавства.
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ПОЗИЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН ТА ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН
ЩОДО АНЕКСІЇ КРИМУ
Статут Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) відіграв вагому роль
у прогресивному розвитку міжнародного права загалом і його основних
принципів зокрема. Відповідно до п.4 ст. 2 Статуту ООН діє принцип заборони
застосування сили чи погрози нею проти територіальної цілісності та політичної
незалежності держав.
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Рада Безпеки та Генеральна Асамблея як головні органи Організації
Об’єднаних Націй є одними з вирішальних елементів у системі міжнародного
миру та безпеки. Їх роль полягає насамперед у тому, що вони мають здатність
«впливати на владу країн, організовувати взаємодію суверенної влади держав»
[1, с. 97] у процесі дотримання норм міжнародного права. Підтримання
міжнародного миру та безпеки є провідним завданням ООН. Розглядаючи
напрямки діяльності цих двох органів, відповідно до Статуту ООН Рада Безпеки
має пріоритет над Генеральною Асамблеєю, оскільки рішення першої
спираються на пропозиції всіх членів ООН під час виконання обов’язків,
і відповідно на неї покладається головна відповідальність за підтримку миру
та безпеки у світі. Діяльність Ради Безпеки, яка налічує 15 членів, полягає
у вирішенні конкретних завдань. Згідно зі Статутом ООН, вона має повноваження
розглядати такі ситуації або суперечки, що можуть призводити до загострення
відносин або викликати конфлікт, та може рекомендувати дотримуватися
методів врегулювання конфліктних ситуацій, визначати існування загрози
безпеці, порушення миру або акту агресії, а також рекомендувати те, яких
заходів варто вжити для підтримки або відновлення миру та безпеки, включно із
заходами, пов’язаними з використанням збройної сили. Водночас Генеральна
Асамблея ООН, у складі якої представлені всі її держави-члени, має
повноваження виносити на розгляд і обговорення будь-які питання в межах
компетенції ООН та робити рекомендації членам ООН і Раді Безпеки. Отже, Рада
Безпеки ООН, до повноважень якої належать дії активного характеру заради
захисту безпеки країн, відіграє провідну роль у питаннях, безпосередньо
пов’язаних із підтриманням миру. Генеральна Асамблея ООН має ключове
значення під час розв’язання загальних питань у цій галузі. Система безпеки
світу орієнтується на діяльність ООН.
Метою дослідження є аналіз позиції Організації Об’єднаних Націй щодо
анексії Криму на прикладі ухвалених нею резолюцій, та визначення їх ролі
у підтриманні миру та безпеки.
Одним із напрямків розвитку зовнішньої політики України є її діяльність
у міжнародних організаціях, які спеціалізується на питаннях протидії світовим
загрозам у галузі безпеки, економіки, екології, демографії тощо.
Згідно з правилом правонаступництва Україна після проголошення
незалежності посіла впевнену позицію серед повноважних країн-членів ООН.
Декларація про державний суверенітет України, яка була поширена як офіційний
документ Організації, зумовила зростання інтересу до України, сприяла
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її активній співпраці з багатьма країнами світу. Україна є не лише учасницею,
а й ініціатором ухвалення більшості міжнародних угод.
Протягом років своєї діяльності в Організації Об’єднаних Націй Україна
тричі обиралася непостійним членом Ради Безпеки, шість разів – членом
Економічної та Соціальної Ради, тричі – членом Ради ООН з прав людини.
Представники України брали участь у місіях ООН, неодноразово працювали
в керівних органах Організації.
Водночас Україна, яка має досвід роботи в цій організації, неодноразово
була змушена звертатися до ООН за міжнародною підтримкою для захисту
своєю територіальної цілісності. Це відбувалося і під час загострення питань про
Крим у 1992 р., і належності м. Севастополя в 1993 р., і спроб російської влади
приєднати острів Коса Тузла в 2003 р.
З осені 2013 р. українська проблематика стала предметом постійної уваги
світової спільноти загалом та політичних експертів зокрема. Аналіз обставин
анексії Криму з точки зору типології міжнародних та локальних конфліктів
свідчить про їх складну природу, яка не відповідає класичним визначенням.
Доведено працями багатьох науковців і політичних експертів, що втручання Росії
мало зумисне прихований характер і було застосовано в не демонстративний
спосіб. Під час операції з відокремлення Криму окупація території була
здійснена російськими військами без розпізнавальних знаків, під виглядом
місцевих «сил самооборони». До того ж, під час здійснення з російської сторони
анексії Криму українська влада не надала наказ військовим про надання збройної
відсічі. За неофіційною інформацією, така тактика була рекомендована
українській владі західними партнерами.
Російська інтервенція є порушенням багатьох основоположних
міжнародно-правових угод, що протягом років забезпечували підтримку миру та
стабільності в Європі загалом і в Україні зокрема. Серед них: Статут ООН,
Гельсінський акт 1975 р., Будапештський меморандум 1994 р., Основоположний
акт НАТО – Росія 1997 р. Російська Федерація вчинила акт агресії проти
суверенної держави, всупереч своєму постійному членству в Раді Безпеки,
що передбачає особливу відповідальність за порушення міжнародного миру
й стабільності. Генеральна Асамблея постановила, що така агресія становить
злочин проти міжнародного миру та передбачає міжнародну відповідальність.
Реакцією на неправомірні дії Росії на території Криму стало ухвалення
ООН відповідних резолюцій.
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Так, у відповідь на вторгнення Росії на територію Криму у лютому
2014 р. Генеральна Асамблея ООН скликає позачергове засідання для розгляду
окупації військами сусідньої країни Кримського півострова. На 68-ій сесії
Генеральна Асамблея ООН ухвалює Резолюцію №68/262 від 27 березня 2014 р.
«Про територіальну цілісність України», яку підтримали США, всі країни ЄС
і НАТО.
Текст так званої «першої резолюції» спричинив резонанс у суспільстві,
оскільки в документі не було прямого осуду дій Росії. Анексія Криму як явище
загрози міжнародній безпеці та миру взагалі не було згадане. В тексті відсутнє
чітке формулювання про те, що Крим є невіддільною територією України.
Проте декілька пунктів резолюції все ж підтверджують визнання територіальної
цілісності України «у міжнародно визнаних кордонах». Станом на
27 березня 2014 р. жодна міжнародна організація не визнала анексію Криму
та Севастополя. Тому термін «міжнародно визнані кордони» дає можливість
трактувати Крим як територію України. Також резолюція Генеральної Асамблеї
ООН свідчить про невизнання так званого «референдуму», проведеного
на території Криму. Резолюція №68/262 «Про територіальну цілісність України»
загалом має консультативний характер, проте надалі вона буде орієнтиром для
ухвалення наступних рішень.
17 липня 2014 р. було збито рейсовий пасажирський літак компанії
Malaysia Airlines – Boeing 777 біля м. Торез Донецької області. Ця катастрофа
спричинила нову потужну хвилю санкцій західних країн проти Росії. У межах
ООН розпочалося обговорення дипломатами способів і можливостей донесення
об’єктивної правди до світової спільноти. Трибуну ООН дипломати України
використовували і як засіб інформування людей про дії Росії, і для звернення
до країн світу про надання підтримки й відповідної допомоги Україні.
Тим часом, паралельно із тим, як збільшувалась присутність російської
армії в Криму спостерігався суттєвий утиск прав кримських татар. Це питання
стало особливо актуальним під час проведення в ООН Всесвітнього форуму
корінних народів за участі делегації кримськотатарського народу.
14 грудня 2014 р. виповнилось 40 років із дня ухвалення Генеральною
Асамблеєю ООН резолюції «Визначення агресії» (3314 (ХХІХ). Після
докладених спільних зусиль держав-членів ООН у боротьбі за необхідність
дотримання країнами цілей і принципів Статуту ООН ухвалення такої резолюції
стало знаковою подією.
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Наступна резолюція №71/205 щодо анексії Криму «Стан з правами
людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» була
ухвалена 19 грудня 2016 р. на 71-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Згідно
з нею ООН засудила порушення прав мешканців Криму, а також закликала Росію
дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до норм міжнародного права.
У ній висловлена вимога негайного звільнення полонених українців. Відповідно
до тексту резолюції Росія, вперше в офіційних документах ООН, була визнана
країною-окупантом, а територія Автономної Республіки Крим і місто
Севастополь тимчасово окупованою територією України. Документ підтвердив
єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних
кордонів і засудив незаконну анексію. У резолюції наведені факти про
дискримінації та залякування населення, викрадення, політичні переслідування.
Проте резолюція Генеральної Асамблеї, на відміну від рішень Ради Безпеки
ООН, має рекомендаційний характер і не є обов’язковою для виконання.
Оновлена резолюція ООН «Ситуація з правами людини в Автономній
Республіці Крим і м. Севастополь» була прийнята 19 грудня 2017 р. У резолюції
наведені свідчення того, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.
Крім того, документ засуджує факти впровадження Росією власних законів
на окуповану територію, а також примусову видачу громадянам України
документів, що підтверджують їх російське громадянство. Також у резолюції
висловлюється вимога до Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН щодо
відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Текст також містить
вимогу до російської влади забезпечити на півострові освітній процес
українською і кримськотатарською мовами. Крім того, засуджується відсутність
вільного доступу до Криму експертів Моніторингової місії ООН з прав людини.
У резолюції зазначаються позитивні рішення України у введенні
безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також
позитивні зрушення у питаннях підтримки Україною ЗМІ та неурядових
організацій, які були змушені виїхати з тимчасово окупованої території.
Особливе значення має посилання в резолюції на Женевські конвенції 1949 р.
та додатковий протокол 1977 р.
У результаті виконаного дослідження, доходимо таких висновків:
враховуючи інтереси національної безпеки, попри агресію і складну ситуацію
в країні, Україна надалі буде виконувати миротворчу місію – дотримуватись
узятих на себе зобов’язань у підтримці міжнародної безпеки й стабільності через
діяльність в Організації Об’єднаних Націй. Україна подаватиме резолюції
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на розгляд до Генеральної асамблеї ООН щодо випадків порушення прав людини
в тимчасово окупованому Криму. Підсумовуючи, можна побачити, що механізми
ООН демонструють вкрай низьку ефективність у забезпеченні миру на території
України. На сьогодні не винайдені методи ефективної боротьби із сучасними
загрозами безпеці держав. Нинішня ситуація в Раді Безпеки ООН є частково
відтворенням холодної війни. Механізми ООН щодо протидії агресії є недостатньо
ефективними, особливо в ситуації, коли агресором є один із постійних членів
із правом вето. Ключовим завданням України в межах її діяльності в ООН має
бути порушення питання про визнання Росії державою, яка підтримує тероризм,
винесення на обговорення позбавлення її права вето. У той же час для України
важливо не перебільшувати отримані від членства можливості, усвідомлюючи
готовність російської сторони використовувати свій статус для блокування
невигідних для неї ініціатив.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Протягом останніх років Україна займає все більш важливе місце
в системі сучасних міжнародних відносин. За роки незалежності були
сформульовані основні цілі, геополітичні пріоритети та визначені основні
вектори зовнішньоекономічної діяльності країни. Головною метою зовнішньої
політики України на сучасному етапі розвитку є забезпечення її територіальної
цілісності, відстоювання національних інтересів, створення сприятливих умов
для економічного зростання. Україна визначилась із своїм майбутнім
і геополітичними акцентами її зовнішньоекономічної політики на сучасному
етапі є:
– Україна як європейська держава повинна зміцнювати економічні,
культурні, наукові зв'язки з країнами Європи;
– Україна як морська держава потребує розвитку насамперед
економічних відносин із країнами Чорноморського та Середземноморського
басейнів;
– Україна повинна позбутися енергетичної залежності від Російської
Федерації і забезпечити собі повну енергетичну незалежність.
Після «помаранчевої» революції 2004 р. та «Революції гідності»
2013–2014 рр. Україна обрала чіткий стратегічний курс на євроінтеграцію, що
передбачає вступ до Європейського Союзу та військового блоку НАТО.
Неоголошена війна на Сході довела, що без цих дій незалежність держави важко
буде відстоювати. Україна є членом Організації Об'єднаних Націй і бере участь
у роботі практично всіх її спеціалізованих органів та установ. Наприклад,
Україна входить в Економічну та Соціальну Раду ООН, бере активну участь
у роботі Міжнародного агентства з атомної енергії, а також є членом численних
міжнародних і європейських інституцій та організацій.
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Ратифікація Верховною Радою України у 2014 р. угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом та створення зони вільної торгівлі сприяли
поглибленню торгівельних відносин, наближенню вітчизняної промисловості
і сільського господарства до європейських стандартів. Вітчизняна промисловість
отримала відповідний вектор розвитку та можливості закріпитися на міжнародних
ринках і можливість конкурувати з економічно розвиненими країнами світу.
Після здобуття незалежності Україна почала активно розвивати свою
зовнішню торгівлю і опинилася під впливом внутрішніх політичних
та економічних подій. Традиційно на розвиток економічних стосунків впливає
кон’юнктура, яка складалась на основних світових ринках збуту. Зовнішня
торгівля стала одним з основних факторів економічного розвитку країни.
На сьогоднішній день відбувається перебудова товарної структури експорту
товарів промисловості та сільського господарства України у відповідності
зі стандартами Європейського Союзу. Це стало можливим завдяки появі якісно
нових видів продукції та поступовій переорієнтації з ринку Російської Федерації
на ринок Європейського Союзу та світовий ринок.
Україна має багаті історичні традиції в цій царині. Наприклад, по
експорту цукру серед європейських країн у ХХ ст. Україна займала друге місце
після Німеччини. З переходом на товарне виробництво розпочався експорт цукру
до країн Сходу. Як свідчать дані наукових досліджень, до 1914 р. експорт цукру
поряд з вивозом зерна був найважливішим предметом експорту. Частка експорту
готової продукції цукрової промисловості українських земель складала 60 %,
а в окремі роки до 90% загального експорту Російської імперії [3. c. 125]. Серед
відомих підприємців-цукрозаводчиків були: Терещенки, Симиренки, Яхненки,
Бобринські, Бродські. У радянський період виробництво цукру носило плановий
характер. Після 1991 р. наступають складні часи для галузі. Виробництво
солодкого продукту поступово занепадало і зменшилося з 6 тис. т. до 2 тис. т.
на рік, тобто втричі. Частина заводів була закрита, а їх обладнання вивезене на
металобрухт.
Негативним чином позначилася на виробництві харчової продукції
світова економічна криза 2008–2009 рр. Кількість виготовленої продукції
постійно зменшувалася. Кількість обробленої сировини і готової продукції
в Україні на 20 % нижче від рівня подібної обробки на підприємствах
Європейського Союзу. Наразі продукція переробки сільського господарства,
яка виробляється в Україні не відповідає прийнятим міжнародним стандартам,
а тому говорити про її конкурентоспроможність ще зарано [1, с. 25].
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Якщо говорити про сучасні тенденції, то слід зазначити, що в 2014 р.
український експорт до країн СНД скоротився на 8%, натомість приблизно на
таку величину зріс експорт в країни Європейського Союзу. Якщо до 2013 р.
обсяги експорту різноманітних товарів до країн Європейського Союзу і
до Російської Федерації були приблизно однаковими, то на сьогоднішній день
наша держава експортує до Європейського Союзу в 2 рази більше продукції, ніж
до Росії. Ці зміни відкривають нові перспективи для розвитку української
економіки, дає шанс змінити історичну тенденцію вивозу необробленої
сировини. Революція гідності 2013−2014 рр. змінила економічне і політичне
життя в Україні до того, щоб перестати бути сировинним придатком Росії. Однак
тепер для реалізації експортного потенціалу, нам необхідно перейти на якісно
новий рівень виробництва високоприбуткової продукції. Це стало можливим
завдяки вступу України до Світової організації торгівлі у 2007 р.
Переорієнтація вітчизняного виробництва на європейський ринок
відбувається досить повільно. Асоціація з Європейським Союзом виявила масу
проблем, які накопичувалися роками. З причини військово-політичного
конфлікту на Сході України, економічної і політичної нестабільності, а також
повільного темпу проведення реформ, експорт в 2014−2018 рр. постійно
знижувався. Найбільше зниження експорту припало на важку промисловість –
19%, і машинобудування – 18 %. Більшість продукції цих галузей традиційно
експортувалося в сусідні країни.
Разом з тим, у 2014 р. Україна збільшила експорт продукції сільського
господарства та харчової промисловості. У даній галузі швидше відбулися зміни
і адаптація до нових умов. Саме ця продукція є основним джерелом поповнення
іноземної валюти. Для прикладу, валютна виручка від експорту чорних металів
скоротилася майже на 10%. Розвитку даної галузі, навіть в період кризи,
сприяють торгові преференції і квоти Європейського Союзу [4].
На початку ХХІ ст. сільське господарство стало найбільшим експортером
в країні. У результаті невизначеності щодо подальшого розвитку конфлікту на
сході країни і досить високої динаміки розвитку агросектору уряд В. Гройсмана
має намір в подальшому розвивати саме цей напрямок економіки. Предметом
гордості українського народу є певні тренди. Так, олію українці щороку
експортують до 100 країн світу. Серед основних імпортерів даної продукції –
країни Азії, Євросоюзу, Близького Сходу та Африки. Найбільш перспективними
на цьому етапі виявилися ринки Близького сходу, Південно-Східної Азії
та Африки. Нині переважну більшість вітчизняного борошна, що йде на експорт,
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купують країни Азії [2]. І це при тому, що значна частина сільськогосподарських
земель в Криму і на Донбасі була анексована ворогом в ході військовополітичного конфлікту. Разом із сільським господарством в Україні розвивалися
й інші галузі виробництва.
У 2015 р. економіка України відчувала брак коштів. За даними
Міжнародного валютного фонду нашій країні не вистачало інвестицій. Це в свою
чергу впливало на зростання ВВП. Поряд з експортними успіхами деяких галузей
української економіки, проблем виникло набагато більше. Зокрема, без проведення
фундаментальних політичних та економічних реформ та викорінення корупції
Україна не зможе отримати максимум преференцій від свого співробітництва
з країнами Європейського Союзу.
Серед основних причин названих проблем дослідник Ю. М. Туніцька
називає недостатній рівень конкурентоспроможності вітчизняних товарів на
ринках Європейського Союзу через неспроможність забезпечити вимоги
європейського ринку щодо безпеки харчових продуктів, недотримання
санітарних норм і стандартів, недостатній рівень внутрішнього виробництва
[5, с. 37].
Підсумки зовнішньої торгівлі України на початку ХХІ ст. дозволяють
резюмувати, що вітчизняні виробники ще не досягли бажаних показників.
Збереглися деякі негативні тенденції, зокрема: нестабільна політико-економічна
ситуація в окремих районах Луганської і Донецької областей, продовження
військової агресії з боку Росії; значна сировинна залежність вітчизняного
експорту; відсутність доступних кредитних ресурсів, системні проблеми
розвитку зовнішньоекономічної діяльності; неефективність окремих політичних
та економічних реформ; слабкий розвиток вітчизняного ринку новітніх
технологій.
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З НОВИМИ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ КРАЇНАМИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ОСНОВНІ ФАКТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Нові індустріальні країни (НІК) досягнули економічного піднесення
такими стрімкими темпами, що цей випадок поки що є безпрецедентним
в історії, а досвід заслуговує на увагу, оскільки може бути корисним для
українського суспільства. В даній статті розглянемо відносини України
з деякими новими індустріальними країнами – Республікою Кореєю, Федерацією
Малайзією, Республікою Сінгапур та Королівством Таїландом. Наведемо, факти
і цифри про одну із вищезазначених країн. Так, Сінгапур є другою країною
у світі за простотою ведення бізнесу; займає третє місце у світі за доходами
населення (Forbes); перше місце серед найбільш глобалізованих економік світу
(McKinsey, 2016) [5]. До того ж, Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) є одним
з центрів світового політичного та економічного розвитку сучасності і його роль
невпинно зростає.
Простежимо спільні ознаки, характерні для країн цієї групи. Особливістю
індустріалізації НІК було масштабне залучення прямих іноземних інвестицій.
Вдалося створити умови для приваблення інвесторів, зокрема, утримати
стабільну внутрішню політичну та економічну ситуацію, важливими стали
прозорі та зрозумілі закони, що регулювали підприємницьку діяльність,
й сприяли створенню привабливого інвестиційного клімату. Економічне відродження
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країн здійснювалось під жорстким контролем держави, був взятий курс на
формування розвинутих ринкових відносин, залучення іноземних капіталовкладень
фінансових і технологічних, завоювання зовнішніх ринків, в цілому, орієнтована
на експорт стратегія розвитку.
Спільною рисою було і є співробітництво даних країн зі США. НІК ще
у роки холодної війни підтримали союз із Заходом, зовнішньополітичний курс
окреслених держав характеризувався антикомунізмом, розвитком тісних
відносин із західними країнами. Після В’єтнамської війни відбувається певний
перехід від прозахідної політики до політики неприєднання і нейтралітету (окрім
РК), мирного співіснування; розвитку відносин і з соціалістичними країнами,
зокрема з Радянським Союзом, Китаєм. Для НІК питання безпеки є пріоритетним
(згадаємо, що країни геополітично оточені більш великими й військово
потужними державами, регіональні територіальні суперечки, північнокорейську
ядерну проблему) в США вони шукають гаранта своєї безпеки. На сьогодні,
Сполучені Штати залишаються головним військово-політичним союзником
і найбільшим торговельним партнером Республіки Кореї. Сінгапур є одним
з давніх головних неформальних партнерів США в Азії. Таїланд залишається
ключовим військовим союзником американців в Азії (у 2012 р. держави
підписали спільну заяву про продовження військового союзу в XXI ст.).
У постбіполярний період НІК розвиваючи активні відносини зі США, одночасно
змогли розширити відносини з іншими країнами, зокрема, Китайською
Народною Республікою, що свідчить про достатньо успішну міжнародну
дипломатію.
Ще на початку 90-х рр. ХХ ст. НІК визнали незалежність України.
Підписано низку документів, що регулюють відносини між країнами у політичній,
економічній, торговельній, науково-технічній, культурно-гуманітарній сферах.
Розвивається співробітництво у рамках ООН і інших міжнародних організацій.
Водночас, політичний діалог на найвищому рівні був започаткований лише на
початку ХХІ ст. Так, у 2003 р. колишній прем’єр-міністр Малайзії Махатхір
Мохамад відвідав Україну з офіційним візитом, у 2004 р. відбувся офіційний
візит до Таїланду президента України, 20–22 жовтня 2005 р. – перший візит
прем’єр-міністра РК Лі Хе Чхана, а в липні 2009 р. вперше за 18 років
незалежності, прем’єр-міністр Ю. Тимошенко відвідала Південну Корею.
Перший президентський візит до Сінгапуру відбувся ще пізніше, лише у 2011 р.
Найбільш розвинутими є українсько-південнокорейські відносини.
Практичним наслідком яких стало утворення в 1998 р. спільного проекту
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Запорізького автозаводу і корпорації «Деу» та реалізація проекту постачання
в Україну поїздів Hyundai Rotem. Республіка Корея є провідним торговельним
партнером України в Азії. Так, у 2016 р. товарообіг між країнами склав
668,98 млн. дол. [3]. Для порівняння: станом на листопад 2016 р. україносінгапурський товарообіг сягнув 63,9 млн. дол. [4], а загальний обсяг торгівлі
товарами між Україною і Малайзією складав 293,72 млн. дол. [2].
Південна Корея була однією з перших країн, що вклала чималі суми
інвестицій до України. Так, на липень 2017 р. обсяг корейських інвестицій
становив 198,7 млн. дол., що складало 0,5 % сукупної кількості прямих
іноземних інвестицій, залучених в українську економіку [3]. Українськомалайзійське інвестиційне співробітництво знаходиться на початковій стадії
розвитку, а тайські інвестори демонструють зацікавленість щодо інвестування
у агропромисловий сектор української економіки.
Між Києвом і Сеулом створено інфраструктуру культурного та гуманітарного
співробітництва. Так, Південна Корея надала матеріальну допомогу Україні
на суму понад 20 млн. дол., допомагала в будівництві «Укриття» на ЧАЕС,
медичним обладнанням для українських лікарень, у лікуванні дітейчорнобильців тощо.
Малайзія зацікавлена у науково-технічному співробітництві з Україною,
зокрема, в галузі аерокосмічних, ядерних технологій, медицини, аграрних наук,
літакобудування. У 2000 р. відбулося успішне виведення на орбіту, за допомогою
українського ракетоносія «Дніпро-1» першого малайзійського супутника
«Тіунгсат – 1», а в 2009 р. – другого супутника «Меасат-1р». Ці події стали
основою співробітництва в космічній галузі. Співпраця з Сінгапуром у науковотехнічній сфері, на жаль, не має системного характеру і ґрунтується переважно
на нерегулярних контактах.
У питаннях міжнародного значення, Київ та Сеул мають схожі погляди
щодо вирішення багатьох питань. Україна підтримує політику мирного
об’єднання Кореї, виступає за нерозповсюдження ядерної зброї і денуклеаризацію
Північної Кореї. Натомість, Сеул не визнав Кримського референдум і анексію
Росією Автономної республіки, південнокорейський уряд приєднався і до санкцій
щодо РФ. У грудні 2014 р. під час робочого візиту до Сінгапуру президент
П.О.Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Лі Сієн Луном, який також
наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.
Наголосимо, що під час голосування за резолюцію на Генеральній Асамблеї
ООН, а саме Резолюції 68/262 від 27 березня 2014 р. щодо територіальної
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цілісності України «за», зокрема, проголосували Таїланд, Малайзія, Сінгапур,
Республіка Корея [1].
Отже, відсутність проблемних питань принципового значення
є сприятливою передумовою для розвитку двосторонніх відносин між Україною
і НІК. Між державами підписано низку документів, водночас, необхідні
кардинальні дії, спрямовані на розширення і поглиблення співпраці між
країнами, оскільки політичним аспектам взаємин характерний переважно
протокольний характер. Найбільш розвинуті відносини у практичній площині
з Республікою Кореєю. Спектр торгових операцій між НІК і Україною
продовжує залишатись досить обмеженимени На жаль, азійський вектор є
недостатньо розвинутим у зовнішній політиці України, але тенденції розвитку
НІК й АТР в цілому, свідчить про необхідність всебічного співробітництва
і більш активного залучення в ринкові структури регіону. Подальший
конструктивний розвиток відносин з НІК відкриє Україні можливості
у політичній, економічній і гуманітарній сферах.
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ЗАМОРОЖЕНІ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ
Заморожені конфлікти на пострадянському просторі – це інструмент
впливу РФ на країни, що вибороли свою незалежність, і зони конфлікту в них
створюються Кремлем для реалізації інтересів Росії. Загроза ескалації
замороженого конфлікту створює середовище перманентної незахищеності
та нестабільності у мешканців зон конфліктів і детермінує низку особливостей
як самого врегулювання конфлікту, так і розбудови миру у випадку його
остаточного врегулювання. Подібність сценаріїв нині заморожених конфліктів
на пострадянському просторі дає підстави говорити про можливість повторення
цього сценарію із заморожуванням ще одного конфлікту – на Сході України –
і постає наразі актуальною.
Завданням, яке впродовж останнього півсторіччя ставила перед собою
Москва на пострадянському просторі, було не врегулювання регіональних
конфліктів і суперечок, а підживлення ворожнечі між сторонами і створення
нових вогнищ конфліктної взаємодії, замаскованих під місцевий сепаратизм.
Тому, коли, не втримавшись перед спокусою, Росія успішно анексувала Крим,
у Кремля виникла необхідність терміново створити нове вогнище конфліктної
взаємодії на Сході України. Тобто сама анексія тієї чи іншої території не є
кінцевою метою конфлікту, планованого Росією, оскільки не відповідає
стратегічним інтересам Кремля, адже неврегульовані конфлікти надають
останньому можливість впливати на політику тієї чи іншої пострадянської
держави упродовж багатьох років. Виходячи з цього, можна дійти висновку,
що війна з Грузією 2008 р. завершилася для РФ стратегічною поразкою, оскільки
Абхазія і Південна Осетія проголосили незалежність, яку Росія не могла не
визнати. Грузія визнала фактичну втрату цих територій, позбавивши таким
чином Кремль можливості використовувати тліючий конфлікт у своїх інтересах.
Аналізуючи заморожені конфлікти на пострадянському просторі
(Придністров’я, Нагірний Карабах, Абхазія та Південна Осетія) мусимо визнати,
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що про врегулювання у повному обсязі в кожному із випадків говорити зарано
через низку причин. Проте є сенс концентруватися на розбудові миру як
створенні фундаменту для замирення та майбутньої реінтеграції регіону.
Це може стати своєрідною «підготовкою» до процесу пост-конфліктного
примирення, коли головного результату – а саме суспільного консенсусу
і створення надійних запобіжників проти рецидиву конфлікту у майбутньому –
буде досягнуто. Крім того, миробудівничі ініціативи формуватимуть світоглядноціннісну та нормативно-адміністративну платформу для ефективного і успішного
пост-конфліктного примирення.
Особливістю пост-конфліктного врегулювання на пострадянському
просторі, а в подальшій перспективі також і примирення, і розбудови миру є те,
що «заморожені конфлікти не такі вже й заморожені», тобто вони відносно легко
та блискавично можуть повернутися в «гарячу» стадію відкритого конфлікту.
В цьому контексті варто нагадати, що грузинсько-абхазький та грузинськопівденно-осетинський конфлікти із початку 1990-х рр. і аж до серпня 2008 р.
перебували у замороженому стані. Нагірно-карабаський конфлікт періодично
«розморожується» внаслідок російських впливів на сторони й геополітичної
архітектоніки Південного Кавказу в цілому. В останнє це сталося навесні 2016 р.,
коли прикордонні сутички забрали життя декількох десятків осіб з обох сторін.
Факти кровопролиття не наближують, а скоріше віддаляють розв’язання
конфлікту, і такий тривалий розбрат на Кавказі теж вигідний Москві. Сценарій
розвитку подій в Придністровському регіоні Молдови у 1992 р. дуже нагадує те,
що відбувається сьогодні на Донбасі. Відсутність в українському суспільстві
консенсусу щодо примирення і миробудівництва на Донбасі корелює із
подібними тенденціями в Молдові щодо Придністров’я.
Миробудівничі ініціативи в суспільних системах, уражених тривалими
тліючими конфліктами, мають створити міцне підґрунтя для пост-конфліктного
примирення, своєю чергою включаючи, перш за все, досягнення мирних
домовленостей між ворогуючими сторонами і комплекс заходів щодо
роззброєння та повернення до мирного життя учасників незаконних збройних
формувань у зонах заморожених конфліктів. Демократичні вибори покликані
відновити громадянський мир та активізувати реінтеграцію пост-конфліктних
територій. Водночас передчасна організація волевиявлення місцевого населення,
так само, як і недостатня та неналежна підготовка до виборів, може не лише не
сприяти примиренню та реінтеграції, а навпаки спровокувати додаткове джерело
конфронтації та відновити активну фазу бойових дій. Ми не можемо погодитися
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із залученням учасників терористичних формувань до участі у демократичних
виборах, від результатів яких залежатиме майбутнє як регіону, так і України
в цілому. Терористи, які чинили злочини проти людяності, піддавали жорстоким
тортурам і вбивали учасників АТО й місцеве мирне населення, мають понести
відповідне до своїх злочинів покарання.
Суспільства, зруйновані чи знекровлені тривалим протистоянням, стоять
перед дилемою: (1) відновити справедливість і покарати злочинців чи (2) визнати
пріоритетом збереження єдності суспільства. У такому випадку існує три
основних варіанти вирішення дилеми: по-перше, покарання злочинців у рамках
національної судової системи чи міжнародних організацій; по-друге, створення
комісій правди, членами яких можуть стати безпосередні учасники та свідки
конфлікту, які докладуть зусиль для відтворення правдивої історичної картини та
визначатимуть суспільне (громадянське) покарання, моральну чи матеріальну
ретрибуцію жертвам від тих, хто завдав їм шкоди, чи амністію; третій шлях –
національна амнезія, тобто відмова ворушити минуле, оцінювати дії воюючих
сторін, що, як правило, супроводжується амністією всіх учасників конфлікту.
На жаль, третій варіант у чистому вигляді може підтримувати приховане
напруження у суспільстві упродовж багатьох років, позаяк ті, хто постраждали
від конфлікту, можуть відчувати несправедливість такого вирішення, а ті,
що скоїли злочини, або переконаються у власній безкарності, або будуть нести
тягар вини. Балансування між покаранням і амністією – це єдиний шлях,
яким постраждале суспільство зможе прийняти своє минуле.
Підсумовуючи, можемо наголосити, що в Молдові, Україні, Грузії,
Вірменії та Азербайджані має бути розроблена комплексна програма
примирення, до якої мають увійти критерії амністії до учасників збройних
конфліктів та відповідні нормативні акти на законодавчому рівні. Комплекс
заходів має передбачати, зокрема: притягнення до відповідальності осіб,
які скоїли злочини проти людяності; недопущення таємних домовленостей щодо
надання імунітету окремим особам; відкритість, прозорість і громадське
обговорення; чіткі часові межі проведення амністії тощо.
Задля успішного пост-конфліктного примирення у майбутньому,
миробудівничі ініціативи в умовах замороженого конфлікту мають: запобігти
фальсифікації історії (героїзації своєї поведінки) однією із сторін; дати змогу
жертвам розказати про пережите задля виявлення максимально правдивої
картини подій; сприяти усуненню причетних до злочинів із займаних посад
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та формуванню колективної відповідальності замість обвинувачення у кровопролитті
одного з учасників конфлікту.
Створення Інститутів пам’яті, меморіалів геноциду чи громадянських
воєн, якщо ці інституції не є політично ангажованими на користь якоїсь із сторін
минулого конфлікту, увіковічення пам’яті про конфлікт у мистецьких творах,
шкільних програмах, концепціях національної безпеки – об’єктивно,
неупереджено та без зайвої героїзації і демонізації учасників – все це виступає
потужними засобами суспільної меморіалізації пам’яті про конфлікт, яка слугує
надійним запобіжником проти рецидиву конфлікту у майбутньому.
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ БЕЗПЕКОВИХ РЕЙТИНГАХ 2014–2017 рр.:
ТЕНДЕНЦІЇ ДИНАМІКИ
Одним з чинників ефективності міжнародної безпеки є внутрішнє
становище держави та раціональне використання нею власного потенціалу для
реалізації зовнішньополітичних національних інтересів. Глобальні рейтинги,
які в сучасному дискурсі займають все більшу роль, дозволяють відстежувати
тенденції ефективності розвитку держави в динаміці, а також в порівнянні
з аналогічними учасниками міжнародних відносин.
Міжнародні рейтинги як фактори позиціонування сучасних держав
у вимірах міжнародної безпеки проаналізував О. Ю. Гребінченко. Він визначив,
що міжнародні рейтинги «незважаючи на їхні недоліки, абстрактність та
відносність результатів, є впливовою складовою міжнародних політичних
комунікацій, важливим ресурсом та об'єктом зовнішньополітичної діяльності,
інструментом формування іміджу держав у вимірах міжнародної безпеки,
фактором здійснення явних (інституційних) та прихованих (маніпулятивних)
впливів, чинником «віртуалізації» простору міжнародних відносин в умовах
формування глобального інформаційного суспільства» [1].
Качинський А. Б. вважає, що міжнародні індекси не можуть бути
використані для оцінки стану національної безпеки, оскільки не враховують
низку важливих зауваг та пропонує системний підхід [2, с.14] для дослідження
даної проблеми. Хоча показники міжнародних рейтингів не дозволяють знайти
чітко верифікований результат відхилень системи національної безпеки країни,
але цілком дозволяють простежити відхилення від вихідної цифри, яку беруть за
100%, а тому є достатніми для відстеження тенденцій (напрямки динаміки
об’єкту) ефективності забезпечення національної безпеки країни, зокрема
і України. Дані України у міжнародних рейтингах доцільно розглядати
у порівнянні з показниками країн-сусідів, що дасть змогу простежити ймовірну
залежність тенденцій від безпекової ситуації в регіоні.

100

Тенденції відстежуються впродовж 2014–2017 рр. на основі наступних
міжнародних рейтингів: Індекс глобальної продовольчої безпеки (Global Food
Security Index), Глобальний індекс миру (Global Peace Index), Індекс глобального
тероризму (Global Terrorism Index), Глобальний індекс військової могутності
(Global Firepower Index), Індекс недієздатних держав (Fragile states index).
Індекс глобальної продовольчої безпеки розроблений дослідним
підрозділом The Economist (Economist Intelligence Unit) спільно із компанією
DuPont і міжнародними експертами. Вперше вийшов 2012 р. Оцінює основні
аспекти фінансової і фізичної доступності продовольства, а також якість та
безпеку продуктів харчування, загалом 28 показників у 113 країнах світу
(за 2017 р.).
Таблиця 1
Показники Індексу глобальної продовольчої безпеки [3]

201

63

27

41

46

-

34

30

38

201
6

63 (з 113)

27

42

46

-

34

30

39

201
5

59 (з 109)

28

43

44

-

32

31

45

201

42

26

40

47

-

31

29

44

7

4

Показники чітко вказують на те, що Україна від 2014 р.опустилася
на 21 позицію, а той факт, що серед країн-сусідів ми не спостерігаємо таких
темпів зниження, свідчить, що ця загроза актуалізована саме для України,
і не є регіональною тенденцією. Чітко визначити тенденцію динаміки заважає
той факт, що змінилася кількість країн у рейтингу 2015 р. та 2016–2017 рр.
Глобальний індекс миру враховує 23 якісні та кількісні показники:
політичну стабільність, загрози тероризму, кількість вбивств, повагу до
громадянських свобод, імпорт зброї, доступність зброї, загрозу тероризму,
частку військовослужбовців у загальній чисельності населення, а також соціальні
протести. Укладається з 2007 р. Інститутом економіки та миру (Сідней).
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Розроблений соціологами та економістами з міжнародної групи експертів
наукових центрів Австралії та США. Індекс демонструє, як змінюється стан
міжнародної безпеки.
Таблиця 2
Показники Глобального індексу миру [4]

2017

154

33

151

103

62

26

15

25

2016

156

22

151

106

65

24

19

31

2015

150

19

152

110

70

23

22

26

2014

141

23

152

92

71

19

21

35

Можемо спостерігати наступну тенденцію – після найнижчої позиції
2016 р. Україна поліпшила показники на 2 пункти, тоді як Польща доволі стрімко
втратила позиції – 11 пунктів в рейтингу.
Глобальний індекс тероризму оприлюднюється з 2012 р. Інститутом
економіки та миру Сіднейського університету на основі бази даних
Національного консорціуму вивчення тероризму та антитерористичної політики
(National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism) при
Університеті штату Меріленд та враховує чотири основні показники: кількість
терористичних актів; кількість загиблих; кількість тих, хто постраждав; рівень
матеріальних збитків. Чим вище місце країни в рейтингу, тим актуальнішими для
неї є вищезазначені загрози.
Таблиця 3
Показники Глобального індексу тероризму [5]

2017

17 (з 130
місць)

110

33

128

106

112

98

130

2016

11

130

30

86

129

130

112

130

2015

12

124

23

77

121

124

98

124

2014

51

124

11

53

101

124

116

124

102

Можна простежити тенденцію різкого погіршення позицій України
в рейтингу 2014 р. та поступове повільне покращення позицій 2017 р. в порівнянні
з 2016 р.
Глобальний індекс військової могутності оцінює військову міць держав
світу. Він базується на понад 50 показниках, зокрема, загальному військовому
бюджеті, потенційно доступних людських ресурсах, і обсягах арсеналу
обладнання в кожній країні. Індекс характеризує відносну миролюбність країн та
регіонів, вимірюючи рівень насильства в країні, злочинності, міжнародні
відносини та інші показники.

Таблиця 4
Показники Глобального індексу військової могутності [6]

2017

30 (серед 133 країн)

19

2

49

-

74

63

42

2016

30 (серед 126 країн)

18

2

49

-

74

62

43

2015

25 (серед 126 країн)

19

2

45

-

60

59

56

2014

21 (серед 106 країн)

18

2

52

71

61

51

Дані таблиці свідчать, що змінювалася кількість країн, які потрапили
до рейтингу, тому складно об’єктивно вивести тенденцію. Але чітко видно,
що за даним індексом Україна є третьою, після РФ та Польщі за показниками.
Індекс недієздатних держав розробляється Фондом миру та впливовим
журналом «Foreign policy» з 2015 р. Враховує 12 показників, серед них –
ефективність апарату безпеки, демографічний тиск, економічну нерівність та
її сприйняття, державну легітимність, розлад серед еліт та інші.
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Таблиця 5
Показники Індексу недієздатних держав [7]

2017

90

151

67

95

98

144

135

136

2016

85

152

65

92

93

144

135

134

2015

84

153

65

87

96

149

139

132

Україна в даному рейтингу належить до нестабільних країн, хоча
й спостерігається слабка позитивна динаміка впродовж 2015–2016 рр.
Відзначимо, що РФ впродовж останніх трьох років потрапляє до категорії країн
з високим рівнем нестабільності та має найнижчі показники серед зазначених
країн.
Отже, на основі аналізу місця України в міжнародних безпекових
рейтингах за період з 2014 по 2017 рр. можна прослідкувати загальну тенденцію,
що після пікового спаду 2014 р. простежується повільна позитивна динаміка
впродовж 2016–2017 рр.
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ЛЮКСЕМБУРЗЬКИХ ВІДНОСИН У
ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
За двадцять п’ять років незалежності Україна пройшла довгий шлях
у розбудові дипломатичних відносин з країнами Європи та світу. За цей час була
сформована широка дипломатична мережа посольств та консульств, були
встановлені дипломатичні відносини з більшістю країн світу, розгорнута активна
робота в рамках багатьох міжнародних організацій. Характерним є той факт, що
наша держава не завжди використовує всі можливості для реалізації власних
інтересів. Яскравим прикладом цього є досвід українсько-люксембурзьких
відносин.
Ще на початку 1990-х рр., коли розпався комуністичний блок,
Люксембург позитивно ставився до розширення ЄС на Схід і поглиблення
співробітництва Схід-Захід. Уряд Люксембургу вважав, що ЄС понесе більші
політичні й економічні втрати від можливого нерозширення, та закликав держави
ЄС до надання допомоги молодим європейським демократіям у їхніх
трансформаціях від тоталітарного режиму до демократичного суспільства.
За таких умов Україна повинна була активно розвивати відносини з цією країною
задля втілення власних євроінтеграційних устремлінь.
Герцогство Люксембург визнало незалежність України 31 грудня 1991 р.,
а дипломатичні відносини були встановлені 1 липня 1992 р. [4]. Характерною
проблемою перших років незалежності була обмежена кількість посольств
України та їх висока завантаженість, що вплинуло на українсько-люксембурзькі
відносини. Так, на посольство України в Бельгії було покладено завдання вести
роботу з країнами Бенілюкс, а також забезпечувати співробітництво з ЄС та
НАТО, чиї штаб-квартири знаходяться у Брюсселі. За таких обставин
дипломатичні відносини об’єктивно розвивалися повільно.
Політичний діалог між Україною та Люксембургом на високому рівні був
започаткований 14 червня 1994 р. під час візиту до Люксембургу Президента
України Л. М. Кравчука [2]. Відзначимо, що метою поїздки стало підписання
Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими
Співтовариствами, а також їх державами-членами. Ідея проведення офіційних
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зустрічей на високому рівні в рамках євроінтеграційних процесів України була
висловлена Міністром закордонних справ Люксембургу Ж. Поосом під час
зустрічі з послом України у країнах Бенілюксу В. Василенком, у лютому 1994 р.
[1, арк. 10–12] Надалі така формула офіційних зустрічей в рамках співпраці
з європейськими організаціями стала основною для налагодження двосторонніх
відносин на високому рівні в 90-х рр.
Офіційний Люксембург вважав розвиток двосторонніх дружніх,
партнерських відносин вагомим внеском у розбудову нової Європи та
«був адвокатом України в Європі» [3, арк. 76–85]. Уряд країни розглядав Україну
як вагомий чинник стабільності в Європі. З огляду на це, була висловлена
підтримка щодо отримання Україною асоційованого членства в ЄС та готовність
сприяти у вирішенні питань, пов’язаних з євроінтеграцією нашої держави.
Під час свого головування у Раді Європейського Союзу Люксембург
підкреслював необхідність формування цілісних стосунків з Україною з боку ЄС.
Одним із сприятливих чинників розвитку українсько-люксембурзьких
відносин була відсутність проросійських настроїв у Люксембурзі у 90-х рр.
Лідери країни ставилися з пересторогою до піднесення ультранаціоналізму
в Росії. Під час бесід з українськими колегами Міністр закордонних справ
Люксембургу Ж. Поос заявив, що його уряд чітко дав зрозуміти керівництву
Росії, що умовою входження Росії до європейських структур, зокрема її участі
в Раді Європи, є повага до територіальної цілісності нових незалежних держав
[1, арк. 10–12]. Таким чином, ця країна підтримувала нашу державу під час
загострення ситуації навколо Криму на початку 90-х рр.
Попри проукраїнську позицію для Люксембургу були характерні такі ж
сумніви щодо України, як і в більшості європейських країн у 90-х рр. Велике
занепокоєння викликала проблема ядерного статусу та невизначеність ситуації
з Чорнобильською атомною електростанцією. Якщо питання ядерного
роззброєння мало залежало від цієї країни з об’єктивних причин, то у вирішенні
проблеми Чорнобиля Люксембург взяв безпосередню участь. Після ряду
переговорів з Україною люксембурзька сторона збільшила внесок у фінансування
об’єкта «Укриття» з 200 тис. доларів США до 2,5 млн. екю (близько
3 млн. доларів США). Виділяючи фінансову допомогу, Люксембург на власному
прикладі намагався переконати інші країни ЄС, що проблема Чорнобиля має
міжнародне значення та Україна сама не в змозі її подолати. Офіційний
Люксембург підкреслював, що допомагає в межах своїх ресурсів і має бажання
опинитись у числі повноправних донорів, якими в майбутньому стали б інші
країни Європи.
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У відносинах обох країн існували і проблемні питання. У зовнішній
політиці Люксембургу особливе місце посідає ЄС. Його діяльність
віддзеркалюється на зовнішню політику цієї країни. У 1998 р. Ж.-К. Юнкер
висловив незадоволення відносинами Україна − ЄС. Глава Уряду Люксембургу
заявив, щоб Україна дипломатично, але наполегливо висувала перед ЄС власні
вимоги. На переконання Ж.-К. Юнкера, ЄС мав розробити власну стратегію
щодо України, враховуючи її геополітичне положення в Європі [3, арк. 76–85].
Люксембург позитивно розглядав підписання Угоди про партнерство
і співробітництво між Україною та ЄС. Попри відсутність у 90-х рр. на порядку
денному питання про асоційоване членство України, Ж.-К. Юнкер обґрунтовував
необхідність його підняття у найкоротші терміни з нашого боку, зокрема під час
переговорів із міністрами закордонних справ ЄС на засіданні Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС [3, арк. 76–85].
У 90-х роках між обома державами було підписано 5 угод різного
характеру та Спільна декларація Президента України і Прем’єр-міністра
Люксембургу. Відмітимо, що частина з них не діяла на практиці. Так, під час
візиту В. Пустовойтенка до Люксембургу в червні 1998 р. Міністр транспорту
Люксембургу М. Дельво-Стерес висловила певні здивування, що попри укладену
Угоду про повітряне сполучення, вантажні перевезення здійснюються через
Амстердам.
Загалом українсько-люксембурзькі відносини у 90-х рр. можна
охарактеризувати як непослідовні з боку української сторони. Уряд Люксембургу
позитивно ставився до України та зробив ряд кроків для поліпшення відносин
між обома країнами, що сприяло налагодженню діалогу України з ЄС. У той же
час, з боку України проявлялася певна недалекоглядність відносно Люксембургу,
особливо щодо його ролі в ЄС–15 у 90-ті рр. Така позиція негативно вплинула на
реалізацію української євроінтеграційної політики у той період. На наш погляд,
більш визначальною у розбудові двосторонніх відносин на політичному рівні
була позиція не української, а люксембурзької сторони.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ПРОБЛЕМА У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ
Минув час з дня наймасштабнішої трагедії ХХ ст. – Чорнобильської
катастрофи. Україна Республіка Білорусь, Російська Федерація – найбільше
постраждалі держави, які продовжують долати соціально-економічні, медичні
і екологічних наслідки. Наприкінці 1990–1991 рр. припадає розгортання роботи
Державного комітету у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.
Маючи на своїй території епіцентр біди, Україна не мала права самостійно
вирішувати, як їй діяти, які структури доцільно створити, до кого звертатися по
допомогу.
У перші постчорнобильські роки практично всі проблеми міжнародного
співробітництва у цій сфері розв’язувалися у Москві. Так, згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН, 21 грудня 1990 р. було розроблено план,
який складався з чотирьох частин (перша – проект союзного масштабу,
три наступні для України, Білорусі і Росії окремо). Цей план було представлено
на конференції присвяченій Чорнобилю, яка проводилася в рамках сесії
Генеральної Асамблеї восени 1991 р., тоді ж було оголошено збір внесків.
Велике значення для України мав вступ СРСР до Всесвітньої асоціації
організацій, які експлуатують АЕС, що відкрило широкі горизонти для
співробітництва та обміну досвідом з іншими країнами. У зв’язку з цим 18 по
22 липня 1989 р. здійснено візит радянської делегації, до складу якої входили
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працівники ЧАЕС до Великобританії, для ознайомлення з атомною енергетикою
країни.
Зважаючи на те, що світ не мав аналогів подібної великомасштабної
аварії, розробка і прогнозування дії радіаційного впливу на здоров’я і визначення
виявлених хворих стали однією з найголовніших медичних проблем. З цією
метою у жовтні 1986 р. у Києві було створено Всесоюзний науковий центр
радіаційної медицини АМН СРСР, де були задіяні іноземні спеціалісти та
апаратура. У його роботі були і прикрі недоліки. Так, 22 лютого 1990 р.
18 хворих радіаційного центру оголосили протест-голодування проти
неправильного лікування, як виявилося, секретні інструкції МОЗ забороняли
ставити діагноз променевої хвороби ліквідаторам Чорнобильської аварії.
Активно працювало в справі налагодження міжнародного співробітництва
МЗС України. У квітні 1990 р. за безпосередньої участі Міністерства було
прийнято «Звернення Ради Міністрів УРСР до урядів і громадськості зарубіжних
країн, міжнародних організацій», текст якого був перекладений іноземними
мовами і переданий Генеральному секретарю ООН та керівникам міжнародних
міжурядових організацій системи ООН. МЗС України постійно проводило
інформаційну роботу, спрямовану на розширення міжнародного співробітництва
з проблем Чорнобиля. Текст Звернення у формі прес-релізів постійних
представництв було розповсюджено серед дипломатичних місій, у міжнародних
організаціях, серед громадськості [3, арк. 45].
Були вжиті заходи постійними представництвами України при
міжнародних організаціях Нью-Йорку, Женеви, Відня і Парижа. У Нью-Йорку
відбулася серія зустрічей з керівництвом Секретаріату ООН, проведено низку
тематичних прес-конференцій в т.ч. спільно з народним депутатом СРСР
Ю.Щербаком. Окрім того, тема Чорнобиля була присутня практично на всіх
конференціях, що влаштовувалися представництвом ділових кіл, благодійних
товариств, науковцями, де обговорювалися важливі питання стосовно подолання
наслідків катастрофи.
Представники України проводили відповідні переговори з керівниками
згаданих організацій, у тому числі за участю заступника Голови Ради Міністрів
УРСР К.Масика та Голови комісії Верховної Ради В.Яворівського з секретарем
ООН зустрічалися В.Масол та Голова Ради Міністрів В.Фокін.
Питання залучення ООН та міжнародних організацій, що входять в її
систему, щодо надання допомоги Україні у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС
порушувалися делегаціями УРСР у ході роботи 45-ї систематичної і
18-ї спеціальної сесії ГА ООН, сесії ЕКОСОР, ЄЕК, МОП, Бергенської
регіональної конференції з питань навколишнього середовища, 34-ї сесії
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Генеральної конференції МАГАТЕ, сесій інших міжнародних організацій
[3, арк. 42].
Враховуючи прийняту Постанову Верховної Ради УРСР від 1 серпня
1990 р. «Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків
Чорнобильської катастрофи» Міністерство закордонних справ за участю інших
міністерств і відомств підготувало пропозиції про можливі форми і напрямки
співробітництва України з міжнародними організаціями з питань подолання
наслідків аварії на ЧАЕС, які були схвалені в Раді Міністрів УРСР. Ці пропозиції
було надіслано до постійних представництв України Нью-Йорку, Женеви, Відня
та Парижа з дорученням сприяти їх просуванню в діючі та майбутні програми
діяльності міжнародних організацій, ділових та наукових кіл, громадськості
країн перебування. До постійних представництв було також надіслано перелік
обладнання, приладів, апаратури, необхідних установам та відомствам України
для роботи у вирішенні проблем, пов’язаних з чорнобильською катастрофою.
21 вересня 1990 р. між СРСР, УРСР і БРСР та МАГАТЕ було підписано
двосторонню угоду про організацію Чорнобильського центру міжнародного
співробітництва по вивченню наслідків аварії на ЧАЕС. Угода створила
необхідну правову основу для здійснення міжнародних дослідницьких проектів
за участю наукових закладів провідних країн Заходу та міжнародних організацій.
Постійними
представництвами
надавалася
систематична
підтримка
представникам громадських організацій України у налагодженні контактів
з громадськими організаціями зарубіжних країн з проблеми Чорнобиля.
Науково-дослідну і пошукову роботу в районі Чорнобильської АЕС
проводили НВО «Прип’ять» та «Спецатом» у тісній співпраці із зарубіжними
науковими організаціями. Значний обсяг наукових і технічних робіт виконало
Харківське науково-виробниче об’єднання «Інтеркомплексне», яке було
створено у березні 1991 р. за ініціативи міжнародної гуманітарної організації
«Чорнобиль-Допомога», воно почало здійснювати комплексну програму
по створенню обладнання і розробки технологій для переробки екологічночистих продуктів харчування і забезпечення ними населення районів,
що постраждали від аварії на ЧАЕС.
19 листопада 1992 р. в Організації Об’єднаних Націй було розглянуто
питання «Здійснення міжнародного співробітництва й координація зусиль
у справі вивчення пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської аварії».
Делегації України, Білорусі, Російської Федерації з вдячністю прийняли внесок
держав-членів і організацій системи ООН у розвиток співробітництва. Внаслідок
критичного осмислення стану справ на цьому напрямку було вжито заходів для
досягнення певних зрушень. Механізм, з допомогою якого система ООН почала
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діяти у цій галузі, складався з координатора міжнародного співробітництва
по Чорнобилю, призначеного відповідно до резолюції 45/190 Генеральної
Асамблеї, та його невеликого апарату. Різні проекти по наданню допомоги
й проведенню досліджень розроблялися і здійснювалися організаціями системи
ООН, які входили до складу Міжустановчої цільової групи по Чорнобилю, а саме
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Програмою розвитку ООН (ПР ООН),
Програмою ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП), Центром Організації
Об’єднаних Націй по населених пунктах (Хабітаї), Міжнародною організацією
праці (МОП), ЮНЕСКО, ВООЗ, Всесвітньою метрологічною організацією
(ВМО),Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
і МАГАТЕ [3, арк. 43].
В Україні у жовтні 1992 р. було відкрито представництво ООН,
координатором ООН з чорнобильських проблем, було призначено американця
українського походження Б. Лісовича.
Варто підкреслити, що гуманітарну допомогу Україні надавали як
міжнародні програми й організації – Європейська Комісія в рамках програми
ТАСІS, Програма Розвитку ООН, ЮНЕСКО, так і окремі держави – США,
Великобританія, Японія, Німеччина, Франція, Іспанія, Куба і багато інших. Уряд
Японії з 1991 р. здійснював програму надання екстреної гуманітарної допомоги
країнам СНД, загальна сума якої на квітень 1994 р. становила 260 млн. дол.,
а 25 квітня 1994 р. Україні було передано від уряду Японії медичне обладнання
на суму 2 млн. дол. Крім того, через міжнародний Червоний Хрест
здійснювалася поставка медикаментів та обладнання на суму 3 млн. дол.
[4, с. 734].
Важко переоцінити вагу і значення тієї допомоги, яку було надано
Україні європейськими державами, світовим співтовариством у зв’язку з аварією
на Чорнобильській атомній електростанції у квітні 1986 р. Особливе місце серед
країн, що надавали гуманітарну допомогу посідає ФРН. Лише протягом
1997–1999 рр. на адресу міністерства праці та соціальної політики надійшла
допомога на суму понад 8 млн. німецьких марок [2, с. 154–155].
Надання технічної допомоги особливо активізувалося після підписання
в 1995 р. Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України й урядами
країн «Великої сімки» з питань закриття Чорнобильської АЕС. У рамках
програми підвищення ядерної безпеки ТАСІS здійснювалося будівництво
промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами
за рахунок коштів Європейської комісії.
Так, всесоюзне об’єднання «Союзатоменерго» придбало за кордоном
(у ФРН, Японії та Франції) комплекти спеціалізованого дистанційно-керованого
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обладнання (зокрема мобільні), універсальних роботів, широке використання
яких почалося з липня 1986 р. [1, с. 40].
Великомасштабна програма ЮНЕСКО для розв’язання психологічних
та соціальних питань, пов'язаних з аварією реалізовувалася в Україні у період
з 1991–1998 рр. Фінансувалася програма європейськими країнами, її вартість
складала 9 млн. дол. США.
З плином часу зростає усвідомлення глобальності чорнобильської
катастрофи та необхідності об'єднаних зусиль для її вирішення, і сьогодні вона
піднімається над політичною кон’юнктурою, переконує у необхідності
використання всіх можливостей міжнародного співробітництва для вирішення
великої кількості проблем, що постали і, безумовно, ще постануть перед нами.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
В УКРАЇНІ
Сучасна ситуація розвитку людства характеризується зростанням
невизначеності та непередбачуваності в усіх без винятку сферах. Не виняток
і галузь культурної політики та міжнародних відносин. Ми живемо в епоху,
коли реальні події міжнародного життя виявляються сюрпризом не лише для
112

широких мас населення, але й для відомих експертів-міжнародників, політологів,
журналістів. Одним із останніх прикладів є перемога у 2016 р. на виборах
Президента США Д. Трампа, наслідки якої не можуть передбачити навіть
найбільш досвідчені аналітики. В умовах нестабільності на міжнародній арені
все більше уваги привертають до себе складові так званої «м’якої сили»,
серед яких центральне місце займає культурна політика держави.
Останнім часом набули особливої актуальності дискусії про те,
чи можлива (і у якій формі) культурна політика на початку ХХІ ст., коли
держава, на думку багатьох мислителів, втратила свої позиції під тиском
глобалізаційних процесів та інформатизації усіх сфер буття соціуму та окремої
людини. Українська ситуація не є винятком із загальних трендів, проте
ускладнюється тією обставиною, що українське суспільство лише формує
національну державу, у той час як більшість країн Європи пройшли ці процеси в
ХІХ ст.
Дійсно, інформаційний капіталізм сучасності визначив культурний
ландшафт і, відповідно, культурну політику багатьох держав. Культура стала
культурним продуктом, який виробляється, щоб бути проданим для отримання
максимального прибутку. Це легко можна побачити в таких сферах «культурного
виробництва» як шоу-бізнес, комерційний кінематограф, книжковий ринок та ін.
Водночас апологети комерціалізації культури не часто згадують, що саме
культура багато в чому є чинником формування ідентичності як людини, так і
держави. Відтак домінування комерційного інтересу над ідеологічним посилює
суперечності, які існують у кожному суспільстві, особливо в ХХІ ст. Дослідники
зауважують, що одним із шляхів подолання культурних, національних,
економічних проблем можна вважати формування нової культурної ідентичності
в Україні, яка повинна враховувати не тільки економічні можливості нашої
держави, а й особливості менталітету, національного характеру, традицій. Адже
наша держава полікультурна, і головне завдання – створити таку ідентичність,
щоб усі культури етносів, які на проживають на території нашої країни, змогли б
співіснувати, а головне – не перешкоджали розвитку національної української
культури [1].
Політика у сфері культури має бути гармонійно доповнена освітньою,
гуманітарною і, звісно, економічною політикою. Позбудьмося ілюзій,
що культурна політика існує окремо, а економіка окремо. Це не так. Ситуація
пояснюється передовсім тим, що культура – це насамперед сфера
нематеріального виробництва, яке залежить від домінуючих цінностей, потреб і
смаків публіки, що в свою чергу взасадничене типом економічної системи,
наявністю потужного середнього класу тощо, адже вибух національної
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ідентифікації пострадянської доби може стати конфліктогенним чинником в
умовах соціокультурної трансформації української держави. Цей процес
загострюється суттєвою етнорегіональною мінливістю та нерівномірністю.
В Україні існує конфлікт ідентичностей між певними цінноснотемпоральними стратами: люди домодерну, «модерну-совка» та комерційного
постмодерну. Це не лише різні історичні епохи, це різні системи цінностей,
які сповідують наші сучасники.
Одним із шляхів оптимізації культурної політики в умовах розгортання
процесів державотворення є удосконалення її законодавчого забезпечення.
Національне культурне законодавство є тим полем наукової і практичної
діяльності, на якому можна запроваджувати найкращі моделі функціонування
культурної політики, створені розвиненими країнами, міжнародною правовою
наукою і практикою. Звичайно, національне культурне законодавство має
враховувати українську специфіку, ми не можемо «сліпо» копіювати нормативну
базу з країн ЄС чи будь-яких інших країн. Вплив сучасних глобалізаційних
процесів на творчість, виникнення й розвиток культурної індустрії, культурну
спадщину, захист авторських прав та громадських інтересів у вік кіберкультури
вимагає трансформації національного законодавства таким чином, щоб воно
було здатним забезпечити інтереси громадян відповідно до вимог сучасного
суспільного розвитку.
Окрім законодавчого забезпечення другим вектором удосконалення
культурної політики є економічний чинник, про який ми вже частково згадували
раніше.
Культура є тим фундаментом, що може об’єднати Україну і забезпечити
їй гідне місце на міжнародній арені.
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ЕФЕКТИВНА РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ОСВІТИ. МІЖНАРОДНИЙ ПРИКЛАД
ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
Термін «реституція» протягом останніх років активно займає місце
не тільки в правових дисциплінах, але й в гуманітарних, серед музейників,
мистецтвознавців, пам’яткознавців, істориків та ін. Зацікавленість країн щодо
повернення культурного надбання втраченого в наслідок збройних конфліктів,
незаконного переміщення, та колоніальної залежності держав – сьогодні
розглядається як стратегічний пріоритет державної культурної політики.
Тому, вимагає цілеспрямованого об’єднання зусиль фахівців різних
спеціальностей та консолідуючих дій держави.
Основну позицію в ефективній реалізації процесу – є освіта. Вищі
навчальні заклади майже не розглядають викладання такої дисципліни як
самостійної, в найкращому випадку, викладають як одну або декілька окремих
тем в контексті фундаментальних дисциплін.
Проте, у Білоруському Державному університеті окремою дисципліною
викладається «Архивная реституция». Основною темою розглядається –
необхідність активізації процесів популяризації національного історикокультурного надбання, як в білоруському суспільстві так і за його межами.
На спеціальності «Географія зарубіжних країн», питання реституції
викладаються як окремі теми. Здебільше, подається історичний контекст та
причини втрат культурних цінностей в випадку ІІ-ої Світової війни [4].
Ця тенденція характерна для України. Останні роки відзначились
фундаментальними науковими публікаціями, а саме В. Акуленко [1] та Д. Коваля
[3], які можна розглядати, як основні джерела для викладання теорії та практики
реституції пам’яток. В Україні, питання із зазначеної проблематики, традиційно
викладаються в КНУКІМ для пам’яткознавців та музеєзнавців. Ця традиція була
започаткована більше 20 років тому, відомим істориком і громадський діячем
Котом Сергієм Івановичем.
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У Київський національний університеті імені Тараса Шевченка,
на історичному факультеті (кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн),
в контексті програми навчальної дисципліни «Міжнародне культурне
співробітництво в другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.», питання реституції
піднімаються в контексті діяльності такої авторитетної міжнародної організацій
як ЮНЕСКО [2].
Навіть, на основі побіжного огляду наявних в Інтернет-мережі програм
навчальних дисциплін, підтверджується фрагментарність, в системі викладання
окремої дисципліни із зазначеного питання. Може здаватися, що цього
достатньо, особливо для гуманітарних спеціальностей. Проте, для порівняння,
треба відзначити зростання переліку спеціальностей для яких викладається
«Реституція культурних цінностей» у вищих навчальних закладах Польщі.
Так в Університет імені Адама Міцкевича – 60 годин за планом
відводиться дисципліні «Restytucja dóbr kultury» (Реституція культурного
надбання. переклад авт.) [7].
У Морській військовій Академії – на студіях другого ступеню,
спеціальності «Національна безпека» (денна форма навчання) викладається
(1 кредит) «Охорона пам’яток культури у випадку збройного конфлікту» [5].
Варшавський університет, в інституті Наукової інформації та студій
бібліографічних для архівістів та бібліографів пропонується факультатив –
«Втрачені, знайдені – відшукані». Мета яких – висвітлення проблем крадіжки,
виявлення, відновлення та захисту культурної спадщини. А більш детально –
проблема крадіжок книг та творів мистецтва, доля цілих бібліотечних колекцій,
архівів, музеїв. А також, діяльність людей та установ, залучених до роботи
з охорони культурних цінностей та правові підстави для реституції [8].
Вище наведене доводить, що підготовка майбутніх фахівців
та мультидисциплінарний підхід в освіті, стосовно реституції культурних
цінностей, вже в найближчому майбутньому створить умови для ефективного
розшуку та повернення культурних цінностей в державу.
Це також підтверджується списком предметів, що визначані Законом
«Про Міністерство науки та вищої освіти», та «Про освітні стандарти» Польщі.
Стандарти освіти в галузі охорони пам’яток – передбачають наступні за змістом
положення: правові норми в галузі охорони культурної спадщини в Польщі
та Європейському Союзі; джерела правознавства та правоохоронні органи
у сфері охорони пам’яток; правові норми щодо захисту історичної об’єктів у разі
стихійних лих та крадіжок; захист історичних цінностей у разі війни; організації,
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що займаються захистом та реституцією пам'яток. Фінансування збереження,
збереження та відродження пам’яток та ін.
У результаті навчання, студенти мають отримати наступні навички та
компетенції: розуміння та застосування національного та європейського
законодавства у сфері охорони пам'яток; визначення установ, які організовують
та фінансують захист пам'яток культури; підготовка заявок на польські
та європейські фонди [6].
У Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури, для
студентів спеціалізації «Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва»,
«Мистецтвознавство. Організація та управління розвитком художньої культури»
вже більше чотирьох років почалося викладання дисципліни «Охорона пам’яток
та реституція культурних цінностей». На сьогодні вже є готуються наукові
роботи, кандидатські та магістерські дослідження із зазначеної тематики.
Активними учасниками процесу розшуку та повернення культурних
цінностей поступово стають музеї. Тому, ефективність залежить від поєднаних
зусиль викладачів, практикуючих фахівців галузі культури і, в результаті,
ми будемо мати спеціалістів які маючи базові знання, зможуть долучитися
до теоретичних досліджень та практичної діяльності в цій галузі.
Неможна, звісно применшувати юридичний аспект цього процесу, однак,
практична атрибуція, пошук, встановлення автентичності пам’яток, лишається
за музейними працівниками. Мистецькі заклади та гуманітарні спеціалісти –
історики, пам’яткознавці, музеєзнавці та мистецтвознавці мають бути активними
учасниками розшуку та повернення культурної спадщини України.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З КОМІТЕТОМ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
Актуальність дослідження взаємодії України з Комітетом всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО полягає в тому, що включення пам’яток національної
культурної спадщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО сприяє їхньому
розвитку як центрів культури, науки, освіти, туризму, а також гідній
репрезентації нашої країни на міжнародному рівні. На даний час в основний
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (без урахування об’єктів, які містяться
у так званому попередньому списку) від України включено сім об’єктів [7],
причому більшість з них розташовані в містах, що розвиваються
і розбудовуються. Це Київ, Львів, Чернівці, Жовква, Рогатин, Севастополь
(на тимчасово окупованій території). Розвиток і сучасна забудова цих міст може
містити потенційні загрози для визначної універсальної цінності пам’яток у цих
містах [1, с. 296].
Згідно з Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини, яку Україна ратифікувала ще в 1988 р. [3, с. 10–18], при ЮНЕСКО
створено на постійній основі Комітет всесвітньої спадщини, до основних фукцій
якого входить, зокрема, дбати, у взаємодії з державами-сторонами Конвенції, про
стан збереження пам’яток, занесених до Списку всесвітньої спадщини.
Кожна держава-сторона Конвенції зобов’язана інформувати Комітет
всесвітньої спадщини про наміри здійснювати масштабні реставраційні або
будівельні роботи в межах пам’яток всесвітньої спадщини та їхніх буферних зон.
Документи і матеріали про наміри здійснювати роботи в межах об'єктів
всесвітньої спадщини та їхніх буферних зон надаються країною в порядку
інформації відповідно до пункту 58 положень Настанов, що регулюють
виконання Конвенції про охорону всесвітньої спадщини (1972 р.), згідно з яким
кожна держава-учасниця Конвенції зобов'язується завчасно інформувати Комітет
всесвітньої спадщини через Секретаріат ЮНЕСКО про наміри здійснювати
будівництво в зоні, що охороняється Конвенцією [4, с. 60–61].
120

Саме в цьому питанні протягом останнього десятиріччя Україна мала
певні проблеми в комунікації з Комітетом всесвітньої спадщини: ні по Києву,
ані по Львову завчасного інформування про такі проекти наша країна
здебільшого не забезпечувала, що й відзначалося з року в рік як негативний
момент як у висновках міжнародних експертів, котрі здійснювали моніторингові
місії до Києта та Львова, так і в рішеннях (резолюціях) Комітету всесвітньої
спадщини. За нашою інформацією, єдиним прикладом такого інформування,
наприклад у 2012 р., стала документація щодо запланованих робіт по вулиці
Софійській (на перетині з вулицею Володимирською), 20/21 (літера «А»)
у буферній зоні пам'яток-об'єктів всесвітньої спадщини «Собор Святої Софії та
прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра» у м. Києві (Україна).
Ця документація була направлена в Париж, де міститься офіс Комітету
всесвітньої спадщини, однак про будь-яку реакцію Комітету з цього приводу нам
невідомо.
При здійсненні зазначеного інформування необхідно дотримуватися
належних структури і характеру подання матеріалів. Згідно з переліком
документації відповідно до «Вимог щодо документації», визначених Комітетом
всесвітньої спадщини відповідно до пункту 172 Настанов з виконання Конвенції
про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, структура
документації, що складається з двох тематичних блоків (А і В) має бути такою:
А. Адміністративний статус забудови
1. Чи має попередній чи остаточний проект повний набір документації
2. Дата представлення проекту для подальших дій та погодження
3. Прогноз початку будівництва проекту
4. Відповідальність адміністрацій за погодження проекту – на місцевому,
регіональному чи державному рівнях
5. Погодження, що мають консультативний характер
В. Додаткові матеріали:
1. Описова частина проекту
2. Розташування на карті, де відображено відношення до об'єкту
всесвітньої спадщини
3. Наочна документація – плани, висотність, види місцевості і т. д.
4. Відповідні дослідження
5. Оцінка потенційного впливу на видатну універсальну цінність
6. Відповідна політика у Плані управління чи Системі управління
власністю.
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Ці інформаційні матеріали мають готуватися заінтересованим суб'єктом
(замовником будівництва), котрий подає їх до Мінкультури, яке після розгляду
направляє їх у Національну комісію в справах ЮНЕСКО, що діє у складі
Міністерства закордонних справ України. А МЗС дипломатичною поштою
направляє це все в Париж, у Комітет всесвітньої спадщини. Спроби деяких надто
самовпевнених замовників напряму комунікувати з Парижем по цих питаннях
є некоректними і безрезультатними.
В останні кілька років Україна спробувала налагодити кращу взаємодію
з Комітетом всесвітньої спадщини. Так, у 2016 р., реагуючи на рішення Комітету
всесвітньої спадщини 40 СОМ 7В.61, держава надала досить грунтовну
інформацію про заходи, які вживаються для унеможливлення робіт, які б могли
негативно вплинути на визначну універсальну цінність київської пам’ятки
всесвітньої спадщини [6].
Для того, щоб на фаховому рівні роз’язувати ці питання слід виходити
передусім з того, за якими критеріями внесено до Списку всесвітньої спадщини
пам’ятку під назвою «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі,
Києво-Печерська лавра». Це критерії (i)(ii)(iii)(iv), які розшифровуються так:
I. Шедевр творчого генія людини.
II. Пам’ятки Києво-Печерської Лаври відбивають вплив, який чинив
обмін загальнолюдських цінностей протягом ХІ-ХІХ століть на розвиток
архітектури та планування ландшафту на території сучасної України.
III. Комплекс споруд у цілому є унікальним свідоцтвом культурної
традиції східних слов’ян ХІ–ХІХ століть.
IV. Являє наглядний приклад типу архітектурного ансамблю
характерного для української та російської культур даного періоду [6].
Маючи чітке розуміння критеріїв, правил і загроз, пов’язаних
зі збереженням всесвітньої спадщини, Україна протягом 2017 р. уперше за багато
років змогла успішно поінформувати Комітет всесвітньої спадщини про проект
спорудження другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»
по вул. Лаврській на території, яка входить до буферної зони Києво-Печерської
лаври. У вересні 2017 р. було отримано позитивну відповідь від ICOMOS
(Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць – фахова неурядова
організація, що має консультативний статус при ЮНЕСКО). Технічна оцінка
ICOMOS містить, окрім слушних рекомендацій, цілком позитивний висновок:
«Основна концепція запропонованого проекту відповідає характеристикам
буферної зони» [2].
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З усього, викладеного вище, можна зробити висновок про те, що для
подальшої плідної взаємодії України з Комітетом всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО необхідні певні, цілком конкретні дії з боку нашої держави, а саме:
1. Узяти до уваги позицію Українського національного комітету ICOMOS
від 28 січня 2016 р.: «Рекомендуємо Міністерству культури не зволікати із
внесенням необхідних змін до Закону України «Про охорону культурної
спадщини» в частині охорони об’єктів всесвітньої спадщини» [5].
2. На основі оновленого законодавства унормувати регламент підготовки
і проходження документації, яку Україна має направляти в Комітет всесвітньої
спадщини порядком завчасного інформування про наміри здійснювати
будівництво в зоні, що захищається Конвенцією про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини.
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КОСІВСЬКА (ГУЦУЛЬСЬКА) КЕРАМІКА В МІЖНАРОДНОМУ
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ
Мистецтво Гуцульщини впродовж останніх двох століть було
і залишається до сьогодні об’єктом системних наукових досліджень на царині
європейської культури.
Особливу увагу в наукових працях приділено висвітленню косівської
(гуцульської та покутської) кераміки, передовсім, її образно-декоративному
змісту. У цьому є сенс, адже гуцули – це етноспільнота українців та румунів, які,
оселившись в підгірних і гірських осередках Карпат, створили особливу, тільки
їм притаманну мову орнаментики в народному мистецтві. Вони люблять
оздоблювати рясним розмаїттям декору практично все, що їх оточує в побуті:
архітектуру, одяговий стрій, сакральні й обрядові речі, посуд, різне начиння та ін.
Але зовсім обмаль наукових праць зосереджено на історіографії
гуцульської кераміки. Здебільшого, фахівці зосереджували увагу на розгляді
й аналізі цього мистецького явища періоду ІІ пол. ХІХ-го – І пол. ХХ ст.
(Т. Северин, С. Вінценз, Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Лащук, О. Слободян,
В. Молинь, О. Соломченко та інші), акцентуючи при цьому на стилістиці того чи
іншого майстра, або ж технологічних аспектах. Історіографічний аналіз
походження розвитку чи наслідування гуцульської кераміки за межами України
практично залишився поза увагою науковців.
Враховуючи актуальність питання, з огляду на те, що Косівська
мальована кераміка внесена до Національного переліку нематеріальної
культурної спадщини України та подана на номінацію до Репрезентативного
списку НКС ЮНЕСКО, ставимо за мету зробити короткий порівняльний аналіз
аналогій технологічного та образно-мистецького поступу у розвитку народної
мальованої кераміки окремих країн Східної Європи в контексті генетичного
зв’язку з косівською керамікою.

124

Важливу пізнавальну цінність у нашому питанні мають численні музейні
збірки різних музеїв світу, завдяки чому можна простежити довгий і цікавий
шлях зародження мальованої кераміки Гуцульщини. Безперечно, що це окреме
і важливе питання для дослідників, але на певних етапах її становлення вартує
закцентувати увагу.
Отже, апелюючи до архівних матеріалів та попередніх досліджень,
можемо стверджувати, що на теренах Гуцульщини, а зокрема Косівщини,
мальована кераміка в такому образно-колористичному стилі, як ми її знаємо,
започаткувала свій розвиток з початку XIX ст. До цих пір гончарство тут
процвітало, але вироби мали більш утилітарний характер, покривалась прозорою
поливою (шкливом) по коричневому черепку, iнколи не цілком, а тільки частину
виробу з огляду на далеко не дешеві інгредієнти поливи. До прикладу, горщики,
що вставляють до печі, поливали дві третіх поверхні посудини, залишаючи
днище неполитим. Подекуди, вжиткове начиння орнаментували простим
геометризованим та хвилеподібним декором. У 90-их рр. XX ст. мистецтвознавцем
Олегом Слободяном в м. Косові були проведені розкопки, де були знайдені
рештки посуду. «Це добре виконана димлена та чорнолощена кераміка зі
штампованими тисненими орнаментами, смугами крапок, кривульками, зубцями,
які, чергуючись з ритованими рисками і жолобками, створюють неповторні
декоративні візерунки. За стилістикою виготовлення їх можна віднести
до XV–XVI ст. Окрім того, під час розкопок вперше були знайденні цікаві
фрагменти теракотових трубчастих і плоских рельєфних кахлів, орнаментальні
мотиви яких складаються з великих «зубців» «копитців» та «підківок». Відомо,
що ці мотиви стали традиційними і поширеними в гуцульському керамічному
розписі в ХІХ – ХХ ст. Таким чином, цінні археологічні матеріали дають право
стверджувати про те, що на території Косова, невеличкого на той час містечка,
існували вже гончарні майстерні з досить широкою типологією виробів та
оздобленням (2. 5–6).
Натомість, уже всередині XVII ст/ на теренах Польщі, зокрема, в Кракові
та передмісті, функціонували керамічні цехи, що виготовляли пічні кахлі з червоної
глини. Їх покривали білим ангобом і декорували техніками ритування та
підполивними фарбами (колористика аналогічна гуцульській). Зразки таких
кахель знаходяться в збірках Краківського етнографічного музею. На одній із
них (іл.1) вицарапано по черепку написи польською мовою: «Кладена
14 грудня 1675 р. Майстер Оксітович. Краків.» Польські етнографи не знайшли
єдиної правильної думки і поставили «знак питання», оскільки відомості є про
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зовсім іншого майстра-кахляра Івана Оксітовича, який жив і працював на
початку XIX ст. в Кракові. Припускають, що Оксітович може бути
однофамільцем, або дане спів падіння є помилкою (3.35). Проте, малоймовірно,
що виконавець, який робив кахлі на замовлення, помилився б на два століття.
Тим більше, що орнамент на решту кахлях цієї ж розібраної печі є набагато
примітивнішим, аніж до прикладу, кахлі Бахматюка чи Баранюка ХІХ ст.
Підтвердженням того, що технологія мальованої кераміки, яка утвердилась
як гуцульська чи косівська існувала набагато раніше є досить інших артефактів
з окремих країн Європи. Буде доречно зупинитись на такому цікавому
мистецькому явищі як народний фаянс Словенії, який ще в XVI–XVII ст. уже був
на піку свого розвитку. Опубліковані ілюстрації виробів того періоду з музейних
збірок (автор Irena Pisutova) свідчять про те, що оздоблювались вони буйною
багатожанровою орнаментикою: рослинно-геометричною та сюжетно-тематичною.
У колористиці спостерігаємо домінуючу жовто-зелену гаму з добавленням
коричневого, синього, зрідка фіолетового кольору. У сюжетних композиціях
трапляються сценки з бричками, полюванням, торгівлею, а серед геометричних
мотивів помітні «ромбики», «копитця», «зубці» і навіть «ільчате письмо»,
таке характерне для гуцульської орнаментики не тільки в оздобі кераміки, але
й в різьбі по дереву, мосяжництві та інших ремеслах. Дзбанки, кухлі, вази щільно
оздоблені і покривають всю поверхню виробу рівно ж як і гуцульські керамічні
тарелі, дзбани, плесканці, двійнята та ін.
Про походження технології мальованої покутської кераміки з Польщі
згадував відомий польський дослідник Antoni Ferdynand Ossendowski в монографії
«Гуцульщина» (5, с. 146–147), при цьому відзначаючи вишуканість і мистецьку
довершеність виробів Косова та Пістиня. Далі, посилаючись на дослідження
Тадеуша Северина, який теж висуває припущення впливів походження
«майоліки Гуцульщини» з теренів Західної Європи.
Проаналізувавши музейні збірки народної кераміки України, Польщі,
Словенії, Румунії, Австрії, Угорщини та інших країн, що межують між собою,
можемо констатувати, що піднята нами тема викликає більше запитань, а ніж
відповідей щодо історичного екскурсу технологій керамічного народного
ремесла. Натомість незаперечним є вплив тієї чи іншої культури на формування
стилю і традиції з огляду на історичні взаємозв’язки етносів, носіїв цих культур
і таким особливим і неповторним стилем виокремила себе гуцульська мальована
кераміка, яка вимальовувала й утверджувала свою етнічну палітру впродовж
кількох століть.
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А вже на поч. ХХ ст. спостерігається зворотній процес: наслідування
косівської (гуцульської) кераміки в регіонах Польщі, зокрема, в місті Олава,
де функціонував певний час керамічний цех, який продукував вироби у стилі
косівської кераміки. У збірці Варшавського етнографічного музею з-поміж
гуцульської кераміки зберігається значна кількість виробів з міста Олави.
Але кожен фахівець, що знає предмет косівської кераміки без особливих вагань
зробить висновок, що колекція цих виробів є не що інше, як не зовсім вдалі копії
знаних покутських майстрів. Також за стилем «загеометризованого» рисунку
простежується вишкіл Коломийської гончарної школи. Технологія та формотворення
гончарних виробів з міста Олави не визначаються особливою якістю. Згаданих
вище причин, мабуть, достатньо для того, щоб зробити висновок, чому дане
підприємство швидко занепало.
Отже, підкреслемо: такий феномен як косівська (гуцульська) кераміка
здобула і утвердила своє визнання в міжнародному просторі, передовсім, тому,
що хоч зародилась із первинних запозичених джерел, все ж таки виокремилась
у зовсім нове образно-стильове історичне явище в етнічній культурі гуцулів,
пройшовши довгий шлях через творчість талановитих місцевих майстрів,
династій і шкільництво. І в цьому запорука майбутнього.
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СИМВОЛІЗМ ЮХИМА МИХАЙЛІВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ХУДОЖНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Важливі події у художньому процесі в ХІХ ст., важливі події
в європейській художній культурі збігаються із початком мистецької діяльності
Юхима Михайліва. Різні види символізму, багатоманніття його моделей, модерн,
авангардні течії (від кубофутуризму до примітивізму й супрематизму), пошук
нвціональних стилів тощо.
Твори мистецтва мають довге життя, але їх доля буває часом не менш
складною і драматичною, ніж доля їх творців, котрих вони увіковічили.
Залишаючись німими.: свідками свого часу, вони майже завжди переживають
художника-творця, відкриваючи нам неповторність моменту істини, зберігаючи
від забуття обличчя і характери, пейзажі і натюрморти.
Середі відомих художників 20–30 років минулого сторіччя Юхим
Михайлів посідає значне місце. Його творчість вирізняється особливим
світовідчуттям. Багато було незвичайного в житті цього художника, і доля його
батьків, і його народження 15 жовтня 1885 р. в містечку Олешки колишньої
Таврійської губернії. Дитячі роки майбутнього художника пройшли
з дивовижних місцях, у низових гирлах Дніпра, в прадавньому степу. Саме там
колись була Олешківська Січ. Нащадком січовиків вважав себе і Юхим
Михайлів. У 1906 р. Михайлів закінчив Строгановське училище і вступив до
Московського училища живопису, скульптури, архітектури, де навчався
у майстерні В. Сєрова,. За картину «До богині Лади» він одержав звання
класного художника першого ступеня.
Після звільнення з військової служби Юхим Михайлів плідно працює
в книжковій графіці, зокрема, над рисунками призначеними до тодішніх
українських видань. Саме на цій ниві своєї творчості і. Михайлів прагне
залучитися до українського мистецтва.
Художній стиль Михайліва має багато точок зближення з його
улюбленими художниками М. Нестеровим, М. Реріхом і М. Чурльонісом.
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Його захоплював інтерес до давнього минулого, до слов’янської міфології.
Цікаві роботи художника «Мусянжовий вік», «Творець богів», «Плач Ярославни».
До речі, цю роботу можна бачити в літературно-меморіальній квартирі-музеї
П. Г. Тичини в м. Києві.
Мистецтво Михайліва, як і будь-якого визначного художника, викликає
різноманітні судження і оцінки. Але ніхто не ставить під сумнів художню якість
його творів. Мистецтво, коли воно справжнє, завжди звернене до кожного з нас.
Для нас, його нащадків, творив художник свої картини. «Музика
водоспадів», «Соната України», «Чайка», «Загублена слава», «Музика зір».
Ці − невеличкі за розміром роботи, виконані переважно в техніці пастелі
і акварелі. Пастель надає великі технічні можливості художнику. М’якість,
чистота, дуже тонкі переходи кольорів − всі ці прекрасні якості пастелі віртуозно
використані автором в картинах, які творять цілий світ, загадковий, ліричний, де
звучить музика Всесвіту, Образна символіка сприйняття творцем навколишнього
світу відбувається на тонкій грані сприйняття синтезу слухового із зоровимени
Звук в його творах − це духовний зміст, котрий лежить в основі кожного
реального явища, кожної видимої форми.
Художник прагне в своїй творчості до всього прекрасного, піднесеного,
вільного. Твори його сповнені великою любов’ю до України, світлим смутком
і надією. Автор використовує як традиційні, так і нові філософські поняття та
символи для побудови своїх живописних композицій.
Юхим Михайлів належить до напрямку художників-символістів.
Сприйняття його творів потребує не тільки відчуття, але й роботи розуму – вони
відкриваються глядачеві не одразу, а вже відкрившись − не забуваються.
Художник поклонявся гармонії природи, а його твори, неповторно-самобутні,
вирізняються філософською глибиною думки. Відчувається його захоплення
природою саме тих місць, де пройшло його дитинство − Дніпром, безкраїми
степовими просторами. Саме це талановито відображено в його живописних
творах: «Золоті ворота», «Кам’яні баби», «Душа каменю», «Дніпро в Катеринославі»
та інші.
Подарувавши йому талант, доля була суворою до нього. Творчі
особистості в ті роки нарікалися «ворогами народу». Ця участь не обминула
і Юхима Спиридоновича Михайліва. Його творча й громадська діяльність була
жорстоко перервана. Ю. Михайліва заслано в Котлас Архангельської області.
Там художник помер 15 липня 1935 р., його ж мистецький доробок,
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що віддзеркалює духовний світ автора, зберегла для людей його дружина.
Вона виконала заповіт художника: «Збережи мою сонату синьо-синьо-голубу».
Цілий світ, загадковий, ліричний, де звучить музика Всесвіту. Символіка
сприйняття автором навколишнього світу відбувається на межі синтезу
слухового сприйняття із зоровимени
Його роботи відкриваються глядачеві не одразу, в вже відкрившись –
не забуваються. Художник пристрасно поклонявся гармонії природи, а його
твори, неповторно-самобутні, відрізняються філософською глибиною думки.
Відчувається його захоплення природою саме тих місць, де пройшло його
дитинство − Дніпром, безкраїми степовими просторами.
Хоча творчість Ю. Михайліва була побудована на традиціях у західному
і східному мистецтві, але світова громадськість відзначає його твори як
оригінальні та самобутні. Сучасники називали його «українським французьким
символістом», оскільки художник легко засвоїв та використав все, що йому було
цікавим у стилях французьких символістів, таких як Густав Моро, Родолфе
Бресдін і, особливо, Оділон Редон для створення своїх власних своєрідних
методів мистецького вислову [1]. Використовуючи кращі традиції європейського
тогочасного мистецтва, Ю. Михайлів у своїй творчості завжди мав свою власну
міцну традицію, був завжди свідомий своєї власної української культури та
минулого. Ю. Михайлів також був членом «Гуртка Дев’яти», який поєднував
майстрів різних видів мистецтва і до якого належали Тичина, Нарбут, Курбас,
Козицький, Семенко та Чамківський. Під впливом діяльності у цьому творчому
об’єднанні, Ю.Михайлів написав один із своїх «музичних творів» − «Музику зір»
(пастель, 1919 р.).
Після заслання і смерті творчість Ю.Михайліва на тривалий період була
вилученою з художнього процесу в Україні, проте, актуальність розробок,
присвячених проблемам синтетизму у мистецтві не лише не зникає, а й набагато
зростає на сьогодні.
Михайлів − характерна постать доби за універсалізмом творчої натури.
Він був доволі унікальною особистістю з рідкісним даром синезтезії та
синтетизмом художнього мислення, тобто уподібнювати твори одного виду
мистецтва іншому: наприклад, живописні – музичним, поетичні – живописнимени
Художників із такою здатністю у світовому мистецтві – одиниці. Серед них
варто відзначити: німецьких митців Ф. О. Рунге та А. Бьокліна, англійців
У. Блейка та Д. Г. Россетті, американця Дж. Уістлера, французів М. Дені,
П. Серюз’є, П. Боннара, П. Пюві де Шаванна, Ван Гога, росіян М. Врубеля,
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К. Сомова, М. Волошина, О. Бенуа, В. Сєрова, Ф. Малявіна, литовця
М. Чурльоніса, поляків Е. Окуня та С. Виспянського [2, с. 27].
Творчість художника – відображення його зовнішнього світу, глибоко
особисте, з лише йому притаманним кодом символів-образів. Автор створює свій
світ, використовуючи як традиційні, так і нові філософські поняття та символи
шляхом побудови живописних композицій , що звучать то могутньо і виразно,
то ніжно і замріяно для глядачів з усього світу.
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МІЖНАРОДНА АКЦІЯ «НІЧ МУЗЕЇВ»: УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
З 1977 р. 18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв.
З нагоди цієї події зараз більшість музеїв світу влаштовує цими днями так звану
«Ніч музеїв», коли відвідувачам пропонують нічні екскурсії, майстер-класи,
квести та участь у різних акціях. Причому плата за відвідування або не береться
взагалі, або є доволі символічною.
Основна мета цієї акції – показати ресурс, можливості, потенціал
сучасних музеїв, залучити до них молодь. В останні роки це свято стало
традиційним для багатьох країн світу: зокрема, 2016 р. «Ніч музеїв» відзначили
майже 35 тисяч закладів культури зі 145 країн світу [3], то вже 2017 р. – понад
36 тисяч музеїв зі 157 країн світу [8].
Цікаво, що в 1970-ті рр. подібна акція мала назву «Весна музеїв». 1997 р.
в Берліні вперше провели «Довгу ніч музеїв» (Lange Nacht der Museen). З тих пір
цей художньо-просвітницький захід проводять у столиці Німеччини двічі на рік
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в останню суботу січня та серпня. Тоді адміністрація міста Берліна прийняла
рішення не брати плати з відвідувачів музеїв, а екскурсії проводити до самого
ранку. Ідея настільки припала до душі німцям, що наступного року до акції
долучилося ще два десятки міст ФРН [1].
Сам Міжнародний день музеїв подібними акціями вирішено було
відзначати у Парижі з 2001 р. Пізніше кожна акція отримала свою тематику,
зокрема «П’ять відчуттів», «Таємні одкровення», «Історія та історії». Крім цих
заходів, організовували також ярмарки, театралізовані вистави, маскаради та
концерти [7]. 2005 р. французи висунули ідею щорічного проведення
Міжнародної музейно-виставкової, культурно-освітньої акції «Ніч музеїв» й того
самого року цю ідею було затверджено Радою Європи [1].
У 2011 р. Європейська ніч музеїв знайшла офіційного спонсора. Ним став
ІКОМ (ICOM) – Міжнародна рада музеїв [3].
У 2003 р. до акції долучилася Польща [4]. Цього ж року в Австрії
у рамках свята великий резонанс мала колекція князя Ліхтенштейну Ханса Адама
ІІ. Відвідувачі могли на власні очі побачити роботи великого Рубенса, зокрема
його шедевр «Венера перед дзеркалом». Наступного року найвідвідуванішим
музеєм Німеччини було визнано Берлінський кафедральний собор, в якому
побувало понад 22 тисячі осіб. 2005 р. у «Довгу ніч музеїв» упродовж вечора
та вночі за одним квитком можна було обійти понад сотню музеїв німецької
столиці. 2006 р. учасниками проекту стало понад 2000 музеїв з 38 країн світу [1].
Цікаво, що не в усіх країнах «музейні ночі» проводять у травні. Зокрема,
в Нідерландах Museum Night Amsterdam традиційно влаштовують у першу
неділю листопада. Цього дня двері півсотні столичних музеїв відчинені з 19:00
до 02:00, організовують різні заходи типу гуртків, концертів, вистав та спеціальних
турів, звісно, їжа та напої не заборонені [9].
Щороку Міжнародний день музеїв проводять під певною темою.
Так, минулого року було обрано «Музеї і суперечлива історія: розповідаючи про
замовчуване» [3]. Цьогоріч визначили «Гіперпов’язні музеї: нові підходи, нові
суспільства» [8]. Часто кожна країна зупиняється на власній тематиці. Так,
в Естонії 2018 р. вирішено взяти свою назву акції – «Ніч вечірок», а саме свято
провести 19 травня [10].
Що цікавого можна було побачити в «Ніч музеїв» в минулі роки? Так,
у Варшавському музеї фармації показували хімічні експерименти, в Музеї
Шопена давали свої концерти піаністи. Зазначимо, що цієї ночі відчиняють свої
двері не лише музеї, а й урядові заклади й громадські установи, наприклад, Сейм,
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Сенат, Кабінет Президента Варшави, Канцелярія Президента Ради міністрів,
Головна комендатура поліції, Польське агентство преси, автобусні й трамвайні
депо, очисні споруди. Тільки у «Ніч музеїв» дозволено відвідати підземну залу
Єлізеум, а також побувати на фабриці солодощів «Ведель» [4].
Україна активно долучилася до цієї акції й бере в ній участь з 2008 р.,
а місто Харків – 2010 р. У столичному Києві минулого року пропонувалися такі
заходи:
– Київська фортеця – інтерактивна екскурсія «Прогулянка з Бароном
й баронесою фон Мюнхгаузен», вхід – 100 грн.;
– Національний музей українського народного декоративного мистецтва –
перегляд кінофільму «Катерина Білокур», перфоманс «Про що скриплять музейні
сундуки», дефіле моделей в авторських костюмах студентів спеціалізації
«Художнє моделювання костюму», вхід вільний;
– Літературно-меморіальний музей М. Булгакова – виставка, присвячена
господареві будинку № 13 на Андріївському узвозі Василеві Павловичу
Листовничому, вхід вільний;
– Музей-квартира Павла Тичини – джазова музика та композиції
1920-х рр., вхід – 200 грн.;
– Музей історії Києва – дискусії, майстер-класи, лекції з історії та
культури, розповіді про подорожі та стиль життя скандинавів, вхід –
200–250 грн. [2].
Не менш цікаво було й в інших містах України. Зокрема, в Дніпрі
13 травня 2017 р., з 17:00 до 23:00, в історичному музеї було представлено
програму, присвячену невідомим сторінкам історії України. Кава, майстер-класи,
конкурси й танці. Вартість квитка – 100 грн. Цього самого дня в Дніпровському
технічному музеї провели нічну екскурсію під назвою «Машини часу».
Відвідувачі мали змогу покататися на міліцейському ретро-автобусі, пригадати
смак газованої води з вуличних автоматів, переглянути фільми на кіноапаратах
класу «олдскул», пройти майстер-клас з токарного ремесла та петриківського
розпису. У «Музеї українського живопису» за 50 грн. гостей дивували магічною
подорожжю «Лабіринт часу». Зокрема, можна було переглянути виставу
«Беркут» театру «Герць» та вогняний перфоманс від Олени Шептицької.
У Харкові до акції долучилося 28 галерей, музеїв та культурних центрів
(для порівняння – 2010 р. лише вісім [5]). Так, у кінотеатрі «8 1/2» працював
інтерактивний музей кіно з програмою про заборонені фільми. В Арт-підвалі
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Муніципальної галереї відбувся хепенінг. З 18:00 до 23:00 бажаючих відвідати
всі ці заходи підвозив безкоштовний автобус.
У Меджибожі «ніч музеїв» проходила у фортеці. Гостей дійства
запрошували до відреставрованого палацу, потім дивували рицарськими боями
на мечах та театральними постановками. У Луцьку, Ужгороді, Острозі, Кам’янціПодільському найцікавіші дійства також відбувалися на території замків [6].
Проведення акції «Ніч музеїв» свідчить про тісний зв’язок українського
культурного простору зі світовимени Розглядати цей захід слід виключно
позитивно: навіть у провінційних містах молодь матиме змогу безкоштовно
відвідати музеї, долучитися до прекрасного, мислити й творити разом
із митцями. У такий спосіб музеї ще раз нагадають про себе й владі, яка
не поспішає збільшувати фінансування цих культурних установ.
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ЛЕМКІВСЬКА ДІАСПОРА В США ТА КАНАДІ В ПОВОЄННИЙ
ЧАС: НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ
Одним із найбільш важливих екзистенційних викликів, котрі постали
перед українцями, що їх чергова хвиля еміграції закинула на американський
континент, стало збереження та популяризація власної культурної спадщини.
Попри заклопотаність щоденними проблемами та намаганням органічно
інтегруватися у мультикультурне американське суспільство, українці чудово
усвідомлювали небезпеку розмивання та втрати власної національної
ідентичності. З огляду на це, в доволі короткому часі постали різноманітні
інституції, котрі своєю метою обрали промоцію етнічної самобутності засобами
культурної дипломатії. Чи не найбільш активними в справі розбудови практик
культурної дипломатії виявилися лемки-українці, чиї перші організації постали
ще в 1930-х рр.
Координатором культурного життя лемків на американському континенті
стала Організація оборони Лемківщини як органічна складова Світової Федерації
Лемків. Ця інституція ініціювала виникнення в 1976 р. Фундації Дослідження
Лемківщини (далі – ФДЛ) в США – авторитетній громадській науковопросвітницькій організації. Вже на перших установчих зборах ФДЛ було
окреслено її головну місію – стати дієвим інструментом культурної дипломатії
русинів у вільному світі, що передбачало оперативне реагування на різнопланові
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виклики повоєнного часу як суто лемківського, так і загальнонаціонального
плану.
Популяризуючи різноманіття лемківської культури, ФДЛ сфокусувалася
на видавничій діяльності. Завдяки благодійникам із лемківського середовища,
вдалося втілити декілька унікальних видавничих задумів. Найбільш ранніми
за часом були заходи з інформування світової громадськості про дійсний перебіг
і наслідки акції «Вісла». Їх результатом стала англомовна книга Володимира
Душника «Смерть і руїни на лінії Керзона» (1948) [8], де вперше було
запропоновано геноцидну оптику при характеристиці акції «Вісла». Одразу
по виході, цю працю було спрямовано до дипломатичних інституцій державпредставниць комуністичного табору, а також поширено редакціями таких
авторитетних періодичних видань США та Канади, як «Catholic Gerald», «Tablet»,
«Catholic Sentinel», «Michigan Catholic», «Monitor» та «Carrier-Journal» [1].
Також американські лемки реалізували й декілька цікавих науковомистецьких проектів, покликаних явити західному світу культурну унікальність
русинів-українців. Для прикладу, згадаємо підготовку та видання в 1967 р. творів
«солов‘я» Лемківщини Богдана-Ігоря Антонича. Та найбільш амбітним видавничим
проектом ФДЛ стала підготовка силами І. Красовського, М. Мушинки, М. Дупляка,
І. Гватя та інших лемкознавців фундаментальної енциклопедії історії та культури
Лемківщини – двотомної праці «Лемківщина: земля-люди-історія-культура»
[3; 4]. Ця академічна студія містила ґрунтовні розвідки історичного, етнологічного,
мовознавчого та культурологічного характеру. Наскрізною концептуальною рисою
двотомника стало послідовне утвердження єдності русинів з українським етнічним
тілом, що стало вагомим аргументом у тогочасній боротьбі з польськими та
радянськими комуністичними пропагандистами.
Серед широкого українського загалу найбільш популярним видавничим
здобутком американських лемків став їхній журнал «Лемківщина». Часопис
почав виходити у 1979 р. і був задуманий як дієвий інструмент культурної
дипломатії русинів-українців у діаспорі, покликаний реагувати на оперативні
виклики емігрантського сьогодення. Свідченням цього є звернення редакційної
колегії до своїх читачів, де йшлося про потребу об‘єднання розпорошених
емігрантськими осередками представників лемківської інтелігенції [2, с. 1].
Згаданому завданню сприяло впровадження англомовного змісту, а згодом
і англомовного дайджесту видання, де містився переклад головних публікацій
актуального числа [7; 9–14].
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Не менш важливим інструментом культурної дипломатії американських
лемків виявилася музейна справа, покликана зберегти для прийдешніх поколінь
багатство та своєрідність матеріальної культури лемківського світу, послідовно
руйнованої руками польських комуністів на рідних землях. Ця складна
в організаційному плані та фінансово витратна справа набула реальних обрисів
у 1981 р., коли для всіх охочих запізнатися з оригінальною культурою одного
з найдавніших українських субетносів відкрив свої двері Український
Лемківський музей у Стемфорді, що й по сьогодні провадить важливу працю на
ниві культурної дипломатії завдяки багатьом жертводавцям, котрі збагачують
його колекції цінними експонатами та літературою.
Для чужоземців найбільш ефективним інструментом культурної
дипломатії американських лемків стали численні масові акції пропагандистськоінформаційного характеру. Вони влаштовувалися біля дипломатичних
представництв комуністичних держав (передусім, Польщі та СРСР),
що найбільше спричинилися до лемківського геноциду повоєнного часу. При
цьому особливого медійного розголосу отримали заходи із поінформування західної
громадськості про жахіття акції «Вісла». Для прикладу, згадаємо резонансне
пікетування лемками польської амбасади в Торонто в жовтні 1982 р. [5, с. 2–3].
Згадана практика пікетів та демонстрацій під радянськими та польськими
амбасадами вкотре була реалізована через п‘ять років, коли в 1987 р. українська
діаспора вшановувала жертв акції «Вісла» з нагоди 40-ліття цієї трагедії
лемківського світу. Протягом меморіального року представники українських
установ в американській діаспорі проводили численні акції під польськими
дипломатичними інституціями в США та в Канаді, інформуючи громадськість
західних держав про новітній геноцид українців Закерзоння [6, с. 2].
Таким чином, можемо обґрунтовано говорити про ефективність
апробованого лемками інструментарію культурної дипломатії в мультиетнічному
американському світі. Це дозволило не тільки зберегти власну національну
своєрідність, але й налагодити важливу комунікацію з іншими українськими
організаціями на Заході. Ще одним вагомим ефектом культурної дипломатії
лемківських організацій стало створення надійного інформаційного захисту від
войовничої риторики польських і радянських пропагандистів. Все це уможливило
послідовне та бережливе плекання традицій народного життя на американському
континенті аж по сьогодні. Перспективним продовженням теми нашого дослідження
вважаємо необхідність комплексного осмислення практик культурної дипломатії
українців діаспори.
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ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПОЛІТИКИ
НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ В КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Із широкого кола проблем, пов’язаних із Другою світовою війною,
важливою і донині невирішеною залишається проблема переміщених або
назавжди втрачених культурних цінностей. Втрачені твори мистецтва, які багато
років вважалися безслідно зниклими, час від часу навіть у XXI ст. продовжують
повертатися до своїх власників або їх нащадків. Багато з них зберігається
не лише у музеях та їх запасниках, а в приватних колекціях та володіннях різних
країн світу. Доволі типовими є випадки, коли вже нинішні власники творів
мистецтва не володіють інформацією щодо їх походження, не підозрюють, що це
переміщені за часів панування націонал – соціалістів або ж викрадені об’єкти, які
є унікальними в своєму роді, або ж вони складають частину колекції і колись
були власністю іншої держави чи її громадян.
Вкрай негативні наслідки на становище творів мистецтва та культурних
цінностей мали події Другої світової війни. Цілеспрямована державна стратегія
нацистської Німеччини у період 1933–1945 рр. мала на меті пограбування
тисячолітніх надбань людства. Це був величезний масив злочинів – позбавлення
приватної власності, дискримінація і позбавлення громадянських прав,
переслідування і, врешті-решт, фізичне знищення мільйонів людей. Варто
підкреслити, що німецька держава тоді систематично діяла і проти власних
громадян, втілюючи в дію злочинні цілі та механізми.
Важливим є той факт, що Федеральний уряд об’єднаної Німеччини взяв
міжнародне зобов'язання – зробити свій внесок у дослідження походження та
реституцію культурних цінностей.
Підкреслимо, що досвід ФРН у розв’язанні цієї складної задачі –
ідентифікації та повернення розграбованого націонал-соціалістами майна,
культурних цінностей є неоціненнимени, адже вирішення цього кола проблем
було поставлено на грунтовну державну основу. У 1998 р. у Німеччині
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(м. Магдебург) було засновано Координаційне бюро з розшуку втрачених
культурних цінностей. Бюро брало активну участь у пошуках творів мистецтва.
В свою чергу, німецькі державні музеї, архіви та бібліотеки з метою сприяння
пошуку конфіскованих нацистами творів мистецтва підготували низку
інформаційних матеріалів, які дозволяють знайти численні докази автентичності
та перевірити право власності за період з 1933–1945 рр.
Неабиякі складнощі виникають під час пошуку та з’ясування походження
трофейного та розграбованого мистецтва. Оцінюються саме ті данні,
які розташовані безпосередньо близько до досліджуваного об’єкта. Це надписи
на зворотному боці, позначки митців та власників на картинах, рукописні записи,
маргіналії, присвяти, ініціали, печатки або екслібриси на книгах та архівних
матеріалах.
Друга світова війна нанесла величезної шкоди людству та призвела до
численних втрат культурного надбання народів СРСР. Як слушно зазначає
відомий український дослідник С. Кот, під час Другої світової війни Україна
втратила до 250 тис. предметів з 21 музею і близько 50 млн. книжок. Учений
стверджує, що цінності, вивезені з України, становили 55% усіх культурних
цінностей, які німці вивезли з Радянського Союзу. Визначні культурні цінності
ешелонами вивозилися з її території спеціальними німецькими організаціями
та підрозділами, серед яких вирізнялися Айнзацштаб рейхсляйтера А. Розенберга
та батальйон спеціального призначення «Група Кюнцберга» Надзвичайно велика
кількість безцінних українських музейних, архівних, бібліотечних фондів досі
вважається зниклою безслідно [2].
Проте частину незаконно переміщених цінностей вдалося повернути
як у ході бойових дій за визволення радянських територій, так і з території
Німеччини вже після її капітуляції. Так, Є. Денисова аргументовано доводить,
що повернення культурних цінностей в цілому мало стихійний і безсистемний
характер, що призвело до складнощів при документальному посвідченні
кількості втрат і обліку повернутих на батьківщину цінностей. Це призвело до
того, що не внесені до облікових списків цінності потрапили з окупованої
Німеччини в треті країни, після чого сліди їх часто губилися [1].
Варто зазначити, що 15 лютого 1993 р. була укладена міжурядова угода
між
Україною
та
Німеччиною
про
культурне
співробітництво.
До найважливіших повернень культурних цінностей з України до Німеччини
належать так званий «архів Баха» Берлінської співочої академії, архівні
документи, пов'язані з Йоганном Вольфгангом фон Ґете, кілька альбомів
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літографій та гравюр ХVІІІ ст., колекція археологічних матеріалів з історії
поселення давніх германців та інші цінності, малюнок з Дрездена «Veduta di
Valmontone» Георга Фрідріха Августа Лукаса. Згодом німецьким експертам
були передані списки 248 видань з бібліотеки «Розаріум» м. Зангергаузен,
які після війни потрапили до бібліотеки Національного ботанічного саду імені
М. Гришка [3]. Доволі рідкими є випадки повернення в Україну, переміщених
творів мистецтва, які багато десятиліть поспіль вважалися втраченими назавжди.
Таким чином, для нашої держави при вирішенні проблем у царині
розшуку втрачених культурних цінностей та творів мистецтва у роки Другої
світової війни досить важливо враховувати європейську практику, певний досвід
Німеччини останніх десятиліть. Слушним має стати використання політикоправових засад цієї політики як державної ваги справи.
У площину державної політики у цій царині слід перевести пошукову
роботу з широким колом приватних колекцій, які відомі аукціонам світу своїми
інтересами щодо продажу української культурної спадщини. Справа повернення
переміщених культурних цінностей, має державного значення вагу, вона повинна
враховувати і офіційний рівень (по можливості, із залученням перших осіб
країни і обов'язково експертів) – це той капітал, який створює позитивний імідж
держави, дає підстави на подальшу плідну співпрацю у цій сфері на паритетних
засадах з широким колом партнерів. Ця політика зможе значно прискорити
подолання наслідків нацистського силового панування, остаточно перегорнути
сторінку тієї епохи.
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K. S. STANISLAVSKY "SYSTEM" IN THEATRE STUDENTS’
PREPARATION INTERNATIONAL EDUCATIONAL PRACTICES
Scholars frequently debate the applicability of contemporary theatre theories
and acting techniques. Evidence both for and against such usage, however, is usually
drawn from textual analyses which attempt to find support for these readings within the
plays.
The most unsolved problem of the Stanislavsky “system” practical mastering
of remains the reconstruction of the 1938-year form. In other words, the author's early
and last searches are ignored, in particular, the eastern vector in his “system’s”
practical teaching for certain actors, an essential review of the crucial positions of the
“system”, especially in connection with the invention of physical actions method and
the effective analysis method. Such a reconstruction should take place on the basis of
all available literary sources detailed analysis, step by step reproducing the practical
methodology of the Stanislavsky’s work with an actor, released from censorship gaps,
subjective interpretations of the Stanislavsky's works publishers, and in case of
returning to the “system’s” key concepts, which censorship declared to be sullen, thus
forcing the author to exclude them from the “The actor’s work over himself” printed
version. K. Stanislavsky wrote that he wanted everything to be truthful, but there were
problems, dangerous to be touched. One way or another everything would be adjusted,
so he had to spend much theorizing [5, p. 28]. This, in our opinion, motivated
K. Stanislavsky to largely theoretical presentation of his method, which, according to
his closest students, was quite practical.
The Stanislavsky acting techniques are seen to work like a domesticating
translation, recreating themes and emotions from the extant tragedy in a powerful way
that enhances the performative dimensions of the play. The directorial approach is
explicitly based upon the teachings of Konstantin Stanislavski, and as such, this article
explores the specific impact of a contemporary interpretation of a Stanislavsky’s
approach involving psychological realism.
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Naturalistic or realistic theatre incorporates the concept of the “fourth wall” –
the idea that the audience is outside the fiction, peering in on the 'real' events taking
place on stage. To maintain the illusion of reality, the actors portray their characters as
authentically as possible, avoiding stylised theatrical techniques (such as addressing
the audience directly). Settings, too, are true to life, often containing period details.
Plays tend to concern the lives of middle- or working-class characters in contemporary
contexts, and often address topical social issues. Dialogue is based on conversational
prose that reflects everyday life.
Theoretical and practical foundations, elements of scenic action, the method
of work on the role, the creation of the actor’s character, the algorithm for preparing
the joint ensemble work at this stage reveal all the skills and attainments that should
not only be realized in professional activity of the in the graduate, but are also designed
to consolidate all the terms of the professional training. All these skills are realized in
the ability to creatively transfer all the qualities to the production process on theatrical
professional stage.
To understand the production of any play, it is necessary first of all to define
the entire human basis that will be laid throughout the production, which will become
the "core of the performance". This core is an effective definition of the future
performance essence, expressed in a laconic, collapsed form [2], which, in its turn, will
be the main source for all parts of the play.
Let us notice that the theatre exists for the human cognition. In turn, the
meaning of the theatre consists in the joyful and artistic sensation of participating in the
opening of the human essence and the establishment of morality with the actor being
the main creator of this reveal movement [1].
Then there is a "dramatic conflict" that determines the through effect of the
performance. As soon as the disclosure of the proposed circumstances has taken place
there is a determination of the character’s "temperament" (its super task and the crosscutting action). According to K. Stanislavsky a super-task and a cross-cutting action
are the purpose and aspirations embodied in our nature, in our sacramental “I”.
Each play, each role conceals its own super task and cross-cutting action, constituting
the main essence of both the role’s life, and the whole work’ one" [3, p. 416].
There is little doubt that Stanislavsky was a Universalist. Though radically
different in other ways, his thinking was very much in line with other practitioners
operating in Europe in the XX century, Antonin Artaud, Peter Brook, Jerzy Grotowski
and Eugenio Barba.
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The set of overacting laws considered by Stanslavsky – a transcended language
designed to surmount the individual problems experienced by actors to achieve a
cohesive approach – is to be pan-cultural, informing a global compact of “artist actors
of all nations” tasked with working out the details of the psychotechnique.
The current context of a global view of Stanislavsky’s impact on acting, the
extent to which his ideas immigrated, relocated and transformed across all the major
continents of the world (Americas, East and South Asia, Australia, Africa and Europe),
having a strong sense of the internationalism of Stanislavsky system. The works of
academics and practitioners in different countries point out the differences as well as in
the system when it migrates over distances, acquiring “national colouring and tones” of
the cities and countries, challenging any notion of a single system of all nations.
Nevertheless, one may identify the commonality of purpose there is between
Stanislavsky’s project and the numerous and seemingly theatrical practices around the
world [4].
It’s very easy to over-simplify the method of Konstantin Stanislavsky, one of
the greatest and most influential of modern theatre practitioners. The main thing to
remember is that he takes the approach that the actors should really inhabit the role that
they are playing. So the actor shouldn’t only know what lines he needs to say and the
motivation for those lines, but also every detail of that character’s life offstage as well
as onstage. In this way we can establish Stanislavski as a director and practitioner
whose productions are naturalistic.
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ON THE DEVELOPMENT OF CINEMA ACTING TECHNIGUE
Troubled by his perceived lack of success as an actor and by the traditional
autocratic role of the director, K. Stanislavski worked on a new methodology for
training and practice; he set about creating a “system” which would give much more
creative power to the actor.
Konstantin Stanislavsky created a system to help actors to work on themselves
and to work on a role, this system is a set of exercises and tools that are designed
to help the actor to experience and create a character within a circumstance.
Stanislavsky’s system is as vibrant a system for acting today as it was all those years
ago in the studios and rehearsal rooms of the Moscow Art Theatre. Today the system is
still the most comprehensive method for acting we have and Stanislavsky’s ideas have
dominated theatre for over eighty years.
He used improvisation as a key tool to enable the actors to explore their inner
emotions, and encouraged them to train their bodies and voices in readiness for the
physical and emotional demands of a role. His book, An Actor’s Work, takes the form
of a series of semi-fictional acting classes in which students engage with his methods
to help them tackle the challenges involved in playing a new role [2].
K. Stanislavsky envisaged his system being passed on from actor to actor, from
teacher to student in the form of exercises and improvisations that had evolved and
developed in the studios of the Moscow Art Theatre. His system is a flexible guide for
the student to explore and experience a character in preparation for a performance.
The Stanislavsky system was never intended to be rigid and should not be taken as so.
The system evolved and developed over the course of Stanislavsky’s life and this
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resource pack will draw on exercises that provide us with a real insight into how
Stanislavsky really worked.
K. Stanislavsky wanted to create a body of exercises and ideas that would help
the actor to experience and explore a character. He wanted to create a system that
would combine mind, body and spirit in the pursuit of great art that would fascinate an
audience.
K. Stanislavsky was working under the cloud of the Soviet authorities and
censors; he had to censor his writing to give the impression that it complied with
Soviet ideology while he lived with the knowledge that the state was always watching.
After his death, Stanislavsky’s work was selectively remastered by those sympathetic
to the state’s socialist ideals. This meant much of Stanislavsky’s ideas and practices
were hidden and the world was sold a Soviet interpretation instead. When Stanislavsky
travelled to the United States his work was seized upon and developed to create what is
commonly known as ‘the method’. In this pack you will be exploring exercises that
paint of a picture of how Stanislavsky really worked with actor, allowing you to give
your students the opportunity to explore and experience the system as Stanislavsky
intended.
The reforms carried out by K. Stanislavsky have an exceptional significance.
However, they are happened to be studied, examined predominantly by canonized
sources, in particular, the “The actor’s work over himself” Soviet publications and the
many comments and publications of the followers, and officially recognized
researchers.
At all times, there found the circumstances spoiling the canonized image and
returning the “system” to the chaos of “vague” terms and explosive “mysticism”.
The “system” traditional interpretation defenders avoid these slippery themes.
Why during

the

triumphal

tours

K. Stanislavsky

confidentially

wrote

to

V. Nemyrovych-Danchenko that there was no Artistic Theater anymore? Why at this
time he had been convinced that experienced actors did not want, and the youth was
not able to work on new principles? Why, on the background of an unbelievable
triumph, R. Stanislavsky had finally been convinced that radical changes were needed,
and the theater, that had conquered America, had no future? [3].
Apparently, K. Stanislavsky had an idea about a different theater, another
acting technique, and other performances. Even in 1921, V. Meyerhold was impressed
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by the fact that K. Stanislavsky demanded from the actors not the feelings, but the
flexibility of the body, expressive gesture and rhythm, rhythm, and rhythm. According
to the evidence of K. Antarova, who in 1918–1921 was a student of K. Stanislavsky at
the Bolshoi Theater Studios, he interpreted the actor's stamp as a spiritual inactivity [1,
p. 192]. The K. Stanislavsky’s intuition and his sudden inspirations went much further,
at least, of the canonized system.
K. Stanislavsky’s eclectics is united by his original insecurity in the possibility
of solving metaphysical essentially problems through materialist means. Finally, the
phenomenal acquired the signs of materialism: K. Stanislavsky found, – at least for the
book (first edition – 1938) – the subconscious creativity of the very nature – through
the conscious actor’s psycho technique and finally identified 14 elements of the psycho
technique, which are subjected to “training and drill”. Not only I. Berhman and mature
P. Brook treat the “system” negatively, but also, for example, A. Tarkovsky, who
wrote: “K. Stanislavsky did a bad service to the future of the Theater – almost the same
as V. Stasov did for painting. As F. Dostoyevsky wrote, this ideology, the so-called
“direction” – all this replaced the tasks and the meaning of art” [4, p. 60–61].
A. Tarkovsky wrote, “the depth does not lie in the realism of extraordinary events, but
in the desire for the depth” [4, p. 593].
However, in our opinion, even at first glance, the obvious and rather
“materialistic” K. Stanislavsky’s demands towards the actor were based on
metaphysical canons. Let's say a categorical ban on an actor rehearsing a role with the
author's text, concealed something unproved by the Master aloud, in order the Moscow
Art Theatre representatives not to be confused with his other “frills”. The prohibition
of the author's text turns the actor's brain; his discretion refuses to perform Hamlet
without the Shakespeare’s text. He is not able to exist without any fluctuations in a
high poetic drama with imperfect improvisational prose. What to do with the rhythm of
the Shakespeare’s poetic text in this case? Physical discretion is panicking and fading.
This is exactly what K. Stanislavsky needs, because in this case there is no thought in
the actor's head, and the probability of the real imagination awakening increases
significantly.
K. Stanislavsky wanted, as an actor, to be able to experience the character,
to think and do as the character, within their imagined circumstances. He wanted the
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actors he taught and directed to explore and develop characters that would bring joy to
the audience.
K. Stanislavsky believed that in order to make a character true, the character
must be approached from the inside. That means drawing on the real inside life of the
actor, most specifically drawing on memories. The actor also has to create the inside
life of the character: the character has to have inner-thought, backstory, beliefs, and so
on, just as a real person does.
By evolving a system he gave the actor a direction to go in, a path to follow
that would lead to truthful acting. Stanislavsky wanted us to experience, and through
experiencing, we learn. Stanislavsky wanted his actors to experience a role actively and
subsequently there is always an element of the experimental to his work. In essence the
Stanislavsky system is an on-going process to create believable and truthful characters
who harness their imaginations actively. Stanislavsky in ‘My Life in Art’ offered us
some useful advice on how to work [3].
For Stanislavsky, the truth on stage was not to recreate life exactly as it is but
for the actor to ‘be’ the character, thinking and doing as the character, experiencing the
character on stage.
The revolutionary spirit of the naturalist movement has had a widespread and
persistent influence on theatre in Europe and America. The treatment of contemporary
social issues, the use of ideas to inform action, the focus on the representation of
women and the link between theory, text and performance are still at the core of much
of the cinema acting experience today.
Unlocking true depth and connection onstage is a matter of marrying the
physical actions the psychological reality of a part into one, fluid performance.
This union, described by Stanislavsky practitioners as “psycho-physical union”, allows
the actor to fully portray a human being onstage in a deep emotional moment. When
Konstantin Stanislavky’s disciples began to use his teachings to develop their own
acting methodologies (which they, in turn taught to their own students), “The Method”
was born. Such artists as Lee Strasberg, Stella Adler, Robert Lewis, and Sanford
Meisner developed offshoots of the Stanislavsky system and have greatly influenced
acting today.
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА
В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Історія міжнародного права, вказує на те, що довгий час всі об’єкти
матеріального світу, які не входили до складу суверенної держави, розглядались
як такі, що не належать нікому (res nullius та res communis) і кожна держава
могла пред’явити свої права на ці об’єкти/простори. Ці концепції отримали
розвиток у римському праві на основі тлумачення прав на користування такими
об’єктами як морські простори, світло та повітря.
Правники давно звертали увагу на застосування res communis
у міжнародних відносинах. У лекціях 1909 р. київського проф. О. Ейхельмана,
фахівця з міжнародного права, зазначається, що до основ міжнародного права
відноситься «свобода відкритого моря, як res communis, для використання його
всіма народами, при виключенні (постійного) територіального верховенства
окремих держав на відкрите море» [6, с. 6].
У сучасному розумінні концепція загального надбання людства
(res communis humanistatis) має більш широкий зміст та застосовується до
об’єктів/просторів, що знаходяться поза межами державної юрисдикції, і по
відношенні до яких міжнародна спільнота може встановити або встановлює
міжнародно-правові режими в інтересах міжнародного розвитку. Суспільне
розуміння того, що деякі міжнародні об’єкти, що мають величезне суспільне
значення, повинні знаходитись у загальному користуванні у наш час дозволило
розвинути концепцію загальної надбання людства у концепцію загальної
спадщини людства, що активно застосовується у міжнародному праві. Більш
детально це питання розглядається українським вченим О. Мельничук.
Розкриваючи питання загального надбання людства, вчений підкреслює, що
концепція всесвітньої спадщини та концепції загальної спадщини людства, хоча
й співпадають у певних своїх характеристиках, але не є тотожними, оскільки
статус об’єктів першої встановлюється міжнародним правом без обмеження
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суверенних прав держав на них, а об’єкти загальної спадщини перебувають поза
національної юрисдикції держав та належать всьому людству [5, c. 7].
Класичні підходи до визначення об’єктів загальної спадщини людства
виділяють простори та ресурси, що знаходяться поза межами державної
юрисдикції і належать міжнародному співтовариству, як такі об’єкти. Для них
встановлюється спеціальний правовий режим, що включає право на користування
[4, с. 136].
Цікавим та неординарним є погляд французького вченого Ж. Тускоза на
інститут загальної спадщини людства. Розглядаючи проблеми права на розвиток
країн з різним рівнем економічного та соціального розвитку, він вказував на те,
що цей інститут права слід розглядати як основу права на розвиток [8, с. 47].
На нашу думку право загальної спадщини людства як інститут міжнародного
права має міжгалузевий характер, відноситься до загальної частини
міжнародного права, а його теоретичні положення можуть застосовуватись
в різних сферах міжнародно-правового регулювання до об’єктів, що мають
загальносуспільне значення та вилучені з національної юрисдикції держав.
Загальновизнано, що правову основу міжнародно-правового регулювання
відносин об’єктів загальної спадщини людства (просторів та ресурсів) складають
принципи і норми, які встановлюють правовий режим та статус міжнародних
просторів і ресурсів, які знаходяться у розпорядженні міжнародного
співтовариства.
За визначенням І. Лукашука основний зміст концепції визначається
наступними положеннями: загальний спадок являється здобутком міжнародної
спільноти в цілому; визначення режиму та управління здійснюється всіма
державами без виключення та дискримінації; використання з врахуванням
загальних інтересів і виключно у мирних цілях; режим використання не допускає
деградації загального спадку; вигоду від використання загального спадку мають
мати всі держави на справедливій рівній основі; режим та використання
загального спадку враховує інтереси майбутніх поколінь. [4, c. 137]
Український вчений Г. Анцелевич, що розглядав проблеми міжнародноправового статусу та режиму використання вод відкритого моря, міжнародного
району дна та Антарктики як безпосередніх об’єктів загальної спадщини
людства, виділяє наступні характерні ознаки об’єкту міжнародного права як
об’єкту загальної спадщини людства, а самє: використання на благо всього
людства; використання виключно у мирних цілях; неприпустимість
підпорядкування цього об’єкту національній юрисдикції; рівність всіх народів
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у використанні об’єкту; розумне та справедливе врахування зацікавленості
у використанні певного об’єкту всіх держав; неприпустимість присвоєння будьякою державою будь-якої частини об’єкту загальної спадщини людства.
[1, c. 211]. Зазначені проф. Г. Анцелевичем критерії фактично відображають
сучасне уявлення про застосування загальної концепції людства до його об’єктів
і можуть розглядатись як базові критерії міжнародно-правового регулювання
правового статусу цих об’єктів та слугувати дієвими принципами для режиму
їх використання.
Варто зазначити, що концепція загальної спадщини людства значною
мірою вплинула на розвиток сучасного морського права. Яскравим прикладом
сучасного застосування цієї концепції у міжнародно-правовому регулюванні
є Частина ХІ «Район» Конвенції з морського права 1982 року (далі – Конвенція),
яка регламентує правовий статус та особливості використання району морського
дна (далі Район) в інтересах людства. Стаття 136 Конвенції проголошує, що
Район являється загальним спадком людства [3, с. 3]. Від держав вимагається
забезпечити дотримання норм міжнародного права, не допускати нанесення
шкоди при здійсненні діяльності в межах Району; застосовувати Район на благо
людства (стаття 140) та виключно у мирних цілях (стаття 141), не допускати
деградації загального спадку (ст. 145) [3, с. 4].
Показовою для застосування концепції загальної спадщини людства
є також стаття 137 Конвенції, що визначає правовий статус Району та його
ресурсів та демонструє застосування принципу використання об’єкту загальної
спадщини людства. Зокрема, неможливість для держав застосовувати та навіть
претендувати на суверенітет та суверенні права по відношенні до Району
в цілому або до його частини; імперативне твердження про те, що всі ресурси
Району належать людству, а їх відчуження можливе лише за згодою окремо
визначеної міжнародної організації (за текстом Конвенції – Міжнародного
органу по морському дну).
Глобалізаційні процеси в суспільстві, розвиток техніки та науки
створюють нові умови для використання природних ресурсів, що знаходяться за
межами їх державних кордонів. Це також стосується Світового океану та живих
ресурсів відкритого моря. До Світового океану відносяться всі водні простори
Землі, а міжнародно-правове поняття «відкрите море» включає просторову
складову – водний простір та відповідний міжнародний режим користування цим
об’єктом.
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Частина VII «Відкрите море» Конвенції з морського права 1982 р. містить
норми, що відповідають критеріям визначення цього об’єкту як об’єкту загальної
спадщини людства. Зокрема, свобода відкритого моря, що регламентується
ст. 87 Конвенції, встановлює режим користування відкритого моря шляхом
встановлення переліку свобод, відповідно до яких дозволяється певна діяльність
у межах відкритого моря – судноплавство, польоти літаків, створення островів,
рибальство, наукові дослідження, прокладка трубопроводів тощо. Конвенції
також включає інші норми, що дозволяють користування цим об’єктом як
об’єктом загальної спадщини людства, а саме: відкрите море резервується
виключно для мирних цілей (ст. 88); ніяка держава не має право претендувати на
підпорядкування будь-якої частини відкритого моря своєму суверенітету (ст. 89);
будь-яка держава незалежно від того, чи являється вона прибережною або такою,
що не має виходу до моря, має право на те, щоб судна під його прапором плавали
у відкритому морі (ст. 90); кожна держава має право на судноплавство у відкритому
морі [3, с. 3].
Не менше значення має справедливе та ощадливе використання
людством атмосфери та збереження кліматичної системи Землі. Проте, на
сьогодні не всі об’єкти/простори розглядаються як такі, які являються загальною
спадщиною людства, зокрема, міжнародно-правові питання запобігання
антропогенному впливу людини на зміну клімату розглядається виключно
в рамках міжнародного екологічного права, а положення концепції загальної
спадщини людства застосовується лише частково, зокрема це стосується її
критеріїв. Так, у наш час ставиться питання визначення кліматичної системи
Землі як об’єкту охорони. З цієї позиції український вчений О. Радзівілл вказує,
що в широкому розумінні загальна спадщина людства (атмосфера, глобальна
екосистема планети та її складові, константи людської природи та культури) має
розглядатись як система природних і антропогенних, матеріальних і нематеріальних
ресурсів, життєво необхідних для стійкого розвитку всього людства [7, с. 17–18]
і особливо важливо усвідомлення екологічної залежності людства від
антропогенних чинників та збереження екосистем як об’єктів загальної
спадщини [ 7, с. 10].
Застосування в міжнародному космічному праві концепції загальної
спадщини людства має вирішальне значення. Договір про принципи діяльності
держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла 1967 р. [2] проголошує використання космічного простору на
благо всього людства та в інтересах всіх країн, незалежно від ступеня їх
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економічного та наукового розвитку, а космічний простір декларується як спадок
всього людства (ст. 1 Договору). Цей напрямок міжнародно-правового
регулювання формується завдяки спільному розумінню концепції загальної
спадщини людства і потребує прогностичного аналізу.
Застосування концепції загальної спадщини людства в міжнародноправовому регулюванні різноманітних суспільно значимих об’єктів – характерна
риса сучасного міжнародного права.
Концепція загальної спадщини людства, як доктрина, отримала визнання
міжнародної спільноти, передбачає певні критерії, які застосовуються в інтересах
міжнародного співтовариства
при формування міжнародно-правового
регулювання збереження та ощадливого використання об’єктів загальної
спадщини людства.
Право загальної спадщини людства як інститут міжнародного права має
міжгалузевий характер, відноситься до загальної частини міжнародного права,
а його теоретичні положення можуть застосовуватись в різних сферах
міжнародно-правового регулювання до об’єктів, що мають загальносуспільне
значення та вилучені з національної юрисдикції держав.
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УДК 341.1/8
Важна Катерина
кандидат юридичних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЗА МІЖНАРОДНІ
ЗЛОЧИНИ ТА ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ:
ПРОБЛЕМИ СПІВІДНОШЕННЯ
Відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової
практики держави можуть вчиняти міжнародні злочини і, відповідно, повинні
нести відповідальність за їх вчинення. Проте, сьогодні у позитивному
міжнародному праві чітко не встановлено відмінних режимів відповідальності
держави за ординарні міжнародні правопорушення (делікти) і міжнародні
злочини. Чинний «загальний» для обох категорій правопорушень режим
міжнародно-правової відповідальності держави є неефективним у ситуаціях
відповідальності держави за міжнародні злочини [3, с. 6]. Як вказує П. М. Куріс,
механізм реагування на ординарні міжнародні правопорушення принципово
не підходить для ситуації міжнародних злочинів [5, с. 72].
Відсутність у чинному позитивному міжнародному праві чіткого режиму
реалізації відповідальності держави саме за міжнародні злочини негативно
впливає на дотримання міжнародного права та становить загрозу міжнародному
миру й безпеці.
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У доктрині міжнародного права сформувались декілька наукових
напрямів, представники яких пропонують можливі шляхи удосконалення
міжнародно-правових механізмів реалізації відповідальності держави за міжнародні
злочини, а також окреслюють підходи щодо змісту і елементів особливого
(відмінного) міжнародно-правового режиму відповідальності держави саме за
міжнародні злочини. Багато відомих фахівців з міжнародного права різних націй
(зокрема, Р. Аго, Р. Дж. Альфаро, Г. Беллот, Р. Гарофало, Г. Доннедьє де Вабр
Ф. Малекян, Н. Політіс, А. Сальданья, Е. Сендстрем та ін.) підтримують ідею
створення спеціального міжнародного судового органу з юрисдикцією розгляду
справ щодо відповідальності держав за вчинення саме міжнародних злочинів.
Деякі вчені називають такий запропонований судовий орган кримінальним (від
слова «crime» – злочин) з метою підкреслити сферу юрисдикції такого органу –
встановлення і призначення відповідальності держав саме за міжнародні злочини
[3, с. 73, 226]. Також для створення відмінного міжнародно-правового режиму
відповідальності держави саме за міжнародні злочини фахівці з міжнародного
права пропонують прийняти міжнародний договір, який би чітко визначав
можливі форми і міри відповідальності для держав за вчинення міжнародних
злочинів (деякі вчені характеризують такий документ як міжнародний
кримінальний кодекс для держав) [3, с. 213, 227–228]. Вказані та інші
запропоновані
вченими
міжнародно-правові
механізми
реалізації
відповідальності держави за міжнародні злочини не були прийняті
у позитивному міжнародному праві.
Одним із аргументів «проти» створення таких механізмів є думка про те,
що ці механізми можуть вступити у протиріччя із принципом державного
суверенітету.
Зокрема, на думку деяких вчених, при наданні будь-якому органу
функцій міжнародного кримінального суду для держав, «знищується принцип
суверенітету і рівності всіх членів ООН» [9, с. 43–44]. Проте, наявність
міжнародного кримінального суду для держав не буде порушувати суверенітету
держави. Принцип суверенітету не лише не суперечить ідеї створення вказаного
спеціального судового органу для держав (міжнародного кримінального суду),
але і є передумовою реалізації претензій до держави з боку всього міжнародного
співтовариства. На думку І. П. Бліщенка та І. В. Фісенка, такий міжнародний
кримінальний суд при належній організації покликаний стати гарантом від
невиправданого втручання і порушення суверенітету держав [2, с. 60].
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Обсяг та форма відповідальності встановлюються або за угодою держав,
які беруть участь у правоохоронних відносинах, або, і це характерно для
міжнародних злочинів, міжнародним співтовариством, яке застосовує стосовно
держави-правопорушниці примусові заходи. У доктрині наголошується, що
примусові заходи добре відомі міжнародному праву. Такі заходи становлять
основу дискреційних повноважень Ради Безпеки ООН і мають на меті
підтримання міжнародного миру та безпеки. У деяких випадках міжнародне
право допускає використання примусових заходів [8, с. 105].
Суверенітет існує в рамках права. У випадку вчинення державою
міжнародного злочину вона не може більше претендувати на рівність з іншими
державами у відносинах, що склалися внаслідок вчинення злочину. Злочинна
держава отримує особливий статус, який виражається у першочерговому
обов'язку припинити вчинення злочину, відновити стан, який існував до
вчинення злочину, і надати міжнародному співтовариству гарантії, в обсязі
встановленому міжнародною спільнотою, про неповторення (невчинення) нею
такого злочину знову. У вказаних діях поведінка держави не є вільною,
а жорстоко контролюється волею всіх інших членів міжнародного
співтовариства, існування якого вона поставила під загрозу. Як зазначають
І. П. Бліщенко та І. В. Фісенко, саме у такій сфері несвобод і покликаний діяти
міжнародний кримінальний суд. Тому стосовно злочинної держави питання про
суверенітет не постає, – вона сама змінює межі суверенітету в результаті
вчинення нею міжнародного злочину [2, с. 57–58].
П. Куріс стверджує, що визнання того, що міжнародно-правовій
відповідальності властива каральна (репресивна) функція, аж ніяк не суперечить
принципу поваги державного суверенітету. Професор І. І. Лукашук вважає, що
справедливість цієї думки не викликає сумнівів [6, с. 257]. В. Д. Вадапалас пише,
що функцію покарання за міжнародні правопорушення виконують міри (санкції),
які полягають у репресії чи покаранні. Вчений зазначає, що такі міри «проти
держави-правопорушниці зовсім не суперечать принципу суверенної рівності
держав». Це, на думку автора, найяскравіше проявляється у випадку
міжнародних злочинів [3, с. 196].
У доктрині зазначають, що сучасне розуміння принципу суверенітету
не виключає існування карної юрисдикції [2, с. 61; 3, с. 196–197]. Зокрема, на
думку Ю.В. Манійчука, зміст принципу пропорційності щодо визначення об’єму
відповідальності держав за міжнародні злочини передбачає не лише повне
відшкодування матеріального збитку і сатисфакції, але й обмеження суверенітету
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держави-порушниці [7, с. 26, 72–76]. У доктрині міжнародного права
загальновизнаною є думка, що міжнародна кримінальна відповідальність
фізичних осіб також є формою відповідальності держави, яка виражається
в обмеженні суверенітету держави [8, с. 80–89; 3, с. 197].
Аналізуючи види та форми відповідальності держави за вчинення
міжнародних злочинів, Ю. В. Манійчук виділяє надзвичайну сатисфакцію
і надзвичайну репарацію, які вже неодноразово мали місце у міжнародних
відносинах, не суперечать міжнародному праву та виступають формами
відповідальності держави саме за міжнародні злочини. Ю. В. Манійчук зазначає,
що вказані форми відповідальності передбачають обмеження суверенітету
злочинної держави, що повинно забезпечити превенцію можливого правопорушення
зі сторони держави-правопорушниці в майбутньому. Як приклади застосування
форм відповідальності держави з правомірним обмеженням її суверенітету,
вчений наводить форми відповідальності Німеччини за злочин агресії після
Другої світової війни [7, с. 26, 72–76].
В. А. Василенко також вказує, що відповідальність держави виливається
в особливі форми при вчиненні нею найтяжчих міжнародних злочинів. Вчений
наводить як приклад злочин агресії і зазначає, що на державу-агресора
накладаються зобов’язання понесення цілого комплексу економічних,
політичних, військових, юридичних наслідків, які мають обмежувальнокаральний характер і виходять за рамки простого відшкодування.
Такі зобов’язання можуть передбачати різноманітні обмеження міжнародноправової суб’єктності та суверенітету держави-порушниці [4, с. 215, 234].
Примусові міри відповідальності держави за міжнародний злочин,
застосовувались, наприклад, після Другої світової війни державами
антигітлерівської коаліції. Відповідно до рішень Кримської конференції на
Німеччину було накладено обсяг репарацій, значно менший за шкоду, яку вона
завдала Об'єднаним Націям. Однак, цей факт повинен розглядатися фактично
за умов безпрецедентних заходів, які були прийняті союзниками для обмеження
її суверенітету і які мали яскраво виражений каральний та превентивний
характер. Після беззастережної капітуляції гітлерівської Німеччини союзні
держави взяли на себе функції верховної влади у Німеччині, здійснили
її роззброєння і демілітаризацію, знищили військовий потенціал, ліквідували
й заборонили нацистські організації, установи і закони, встановили окупаційний
режимени Деякі схожі заходи були здійснені й відносно колишніх союзників
Німеччини – Угорщини, Італії, Румунії та Фінляндії [8, с. 103].
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Таким чином, суверенітет Німеччини був правомірно тимчасово
обмежений Коаліцією, яка реалізувала судовий процес над Німеччиною без її
на те згоди. Справедливішим і ефективнішим міг би стати розгляд даної справи
і винесення рішення постійним міжнародним судовим органом, адже у такому
випадку рішення виносилося б від імені всього співтовариства держав і це не був
би суд переможця над переможеним [3, с. 199].
У сучасних доктринальних матеріалах присутні пропозиції мір
відповідальності держави за міжнародні злочини. Наприклад, вказується,
що формами відповідальності держави-агресора можуть бути різні обмеження
її міжнародно-правової суб’єктності, зокрема: тимчасове обмеження
суверенітету, позбавлення частини території, повоєнна окупація, демілітаризація
і заборона утримання збройних сил або певних їх видів, обмеження судової
юрисдикції держави-агресора [8, с. 104; 1, с. 340], позбавлення атрибутів
державності, встановлення суворого міжнародного контролю на час, необхідний
для знешкодження порочної соціальної культури [6, с. 259–261].
У міжнародно-правовій практиці неодноразово мали місце ситуації, коли
судовий розгляд здійснювався щодо держав без їх на те попередньої згоди
(переважно це були спеціально створені суди ad hoc або спеціальні комісії).
Вказані розслідування, судові розгляди, винесення рішень та застосування при
цьому примусу не розглядаються на сьогодні з точки зору міжнародного права
як порушення міжнародного права (у т.ч. не розглядаються як порушення
принципу державного суверенітету).
У доктрині вказується, що у позитивному міжнародному праві існують
міжнародні договори, яких повинні дотримуватися не лише держави-учасниці,
але й треті держави, що не давали своєї згоди на обов’язковість цих договорів.
Мова йде про договори, предмет яких є життєво важливим для всього людства
[1, с. 356–357]. Наприклад, як зазначає професор І. І. Лукашук, Статут ООН
передбачає, що не лише держави-учасниці ООН, але й держави, які не є її
учасницями, повинні дотримуватися Статуту (ст. 2.6). Покладання такого
важливого зобов'язання на держави, які не є учасницями, тобто без їх на те згоди,
є принципово новим явищем у міжнародному праві, яке може мати місце лише
у виняткових ситуаціях [6, с. 248]. Прикладом обов’язковості міжнародного
договору для третіх держав без їх на те згоди є Статут Міжнародного
Кримінального Суду (далі – МКС): за умови, якщо справу передано в МКС
Радою Безпеки ООН, Міжнародний Кримінальний Суд може здійснювати свою
юрисдикцію щодо держави незалежно від того, чи ця держава погодилась
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на юрисдикцію МКС [3, с. 200]. Б. Греіфрас вказує, що суверенітет не може бути
щитом для прикриття діянь, які констатують міжнародний злочин [11, с. 64].
Таким чином, виходячи з аналізу доктринальних матеріалів, рішень
міжнародних органів (зокрема судових), аналізу міжнародно-правової практики,
можна стверджувати, що в практиці міжнародних відносин міжнародним
співтовариством неодноразово було реалізовано правомірне тимчасове
обмеження суверенітету держави в межах реалізації міжнародно-правової
відповідальності держави за міжнародний злочин. Таке правомірне обмеження
суверенітету держави у рамках реалізації міжнародно-правової відповідальності
держави за міжнародний злочин не суперечить чинному міжнародному праву,
зокрема принципу державного суверенітету.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНИХ ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИХ
МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КІБЕРПРОСТОРІ
Перехід від постіндустріального до інформаційного суспільства
розширив підходи до використання інформаційних ресурсів. На це вплинули
і технологічні зміни, і поширення глобального простору. Процес перетворення
інформації у різні носії та створення нових меж осягнення суспільної реальності
ставить постійні питання щодо адаптації правової системи до використання
інформації у кіберпросторі. Це антропологічне та правове питання,
адже пов’язане із аксіологічним виміром та адаптацією правової системи до
технологічних змін. Сучасність продукує постійну потребу пристосування
людини до впливу високих технологій та здатності швидкого оброблення
смислового навантаження.
Інформація в умовах інформаційного суспільства стає кількісним
вимірюванням економічних і соціальних процесів, тим самим відображаючись
на правах як фізичних, так і юридичних осіб. Європейська конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод, яка прийнята Радою Європи листопада
1950 року і набула чинності в Україні з 11 вересня 1997 р., адаптувала
універсальні міжнародні акти до національних особливостей держав-членів
Ради Європи. Вона є базисом для утвердження принципу загальної поваги
до прав людини й забезпечення однакового підходу до регулювання прав людини
на європейському континенті [8, с. 146].
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Відповідно до норм Цивільного кодексу та закону України
«Про інформацію» інформація визначається як нематеріальне благо. Як зазначає
Яриш О. М., інформація як нематеріальне благо містить у своїй внутрішній
структурі будь-які відомості, які являють собою сукупність певних думок, знань,
ідей. Вони, відбиваючись в людській свідомості, можуть змінюватися,
наповнюючи інформацію новим змістом, тобто є прообразом для інформації;
цілком зрозуміло, що мозок людини не може бути матеріальним носієм в його
юридичному значенні, а тим паче бути об’єктом електронного відображення
[9, с. 101]. Суб’єктивний процес пізнання в інформаційному суспільстві
пов’язаний не з виявленням явища, його сутності, а з поглинанням подробленої
інформації асоціативного ряду. Об’єктивне мислення потопає в окремих
уподобаннях гносеології, психології, кібернетики, нейробіології, лінгвістики,
математики та соціальної комунікації. Мислення зараз має яскраво виражений
діалектичний характер. Знову ж таки, це пов’язано із стрімкими переходами
форм культури, розвитком нових високих технологій і появою суперечливих
запитів до існування (енергії, синтетичного чи природного буття, співіснування,
еклектичних ідеалів та множинності вимірювань). Штучний інтелект, когнітивні
процеси, рефлексія та розуміння виходить за межі фізичної реальності і сягають
у кіберпростір. Таким чином, можливості оброблення інформації мисленням
людини прямо пов’язані із правовою адаптацією мережі інформаційної
інфраструктури до умов їх використання у глобальному просторі.
Отже, мислення людини в умовах інформаційного суспільства пов'язано
із доступом до віртуальної реальності, коли свідомість людини стикається
з реальним оточуючим світом і предметами знакового кібернетичного
відображення комп’ютерних носіїв. Як зазначає М. Кастельс, «в людській,
інтерактивній комунікації, незалежно від засобів, усі символи дещо зміщені
відносно їх символічного значення. У певному сенсі вся реальність сприймається
віртуально» [4, с. 351]. Тому, поява кібернетичного простору ставить ряд
юридичних питань перед людиною і насамперед перед її свідомістю,
адже постійне збільшення інтерактивних контактів розширює можливості
мислення, і переносить інформацію в штучний вимір матеріальних носіїв.
Визначення правового режиму кіберпростору на міжнародному рівні
міститься в Рекомендації ЮНЕСКО «Щодо розвитку та використання
багатомовності та загального доступу до кіберпростору», за якою кіберпростір –
це віртуальний світ цифрової або електронної комунікації, пов'язаної
з глобальної інформаційної інфраструктурою [7, с. 351]. Проаналізувавши
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міжнародний документ, можна дійти до висновку, що існує чітке розмежування
інформації з матеріальними об’єктами технічного базису кіберпростору.
Крім того, віртуальна інформація має здатність формуватися в самому носії.
Тобто виникають питання регулювання інформації, яка трансформується
у інші кібернетичні об’єкти (інформаційні Інтернет системи та мережі),
які залишаються поза увагою правого визначення. В міжнародних угодах, таких
як Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй від 2000 р., Декларація
принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання
у новому тисячолітті» від 2003 р., Окінавська хартія глобального інформаційного
суспільства від 2000 р., Декларація про європейську політику в галузі нових
інформаційних технологій від 1999 р. описані наступні засади перетворення
інформаційних технологій у праве регулювання: «ми будемо здійснювати
керівництво у просуванні зусиль урядів щодо зміцнення відповідної політики
і нормативної бази, що стимулюють конкуренцію і новаторство, забезпечення
економічної і фінансової стабільності, які сприяють співпраці з оптимізації
глобальних мереж, боротьбі зі зловживаннями, які підривають цілісність мережі,
по скорочення розриву в цифрових технологіях, інвестування в людей
і забезпечення глобального доступу та участі і цьому процесі» [6, с. 351]. Тобто,
приведення у відповідність внушньодержавного законодавства із положеннями
міжнародних угод, націлених на ліквідацію міжнародного розриву в галузі
інформації і знань, надасть можливість реагувати на зміни технологічного
процесу у правому вимірі. Держава та суб’єкти господарювання будуть готові
до забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності, що переносяться
у кібернетичний вимір.
Список використаних джерел:
1. Декларация о европейской политике в области новых
информационных технологий (Будапешт, 6–7 мая 1999 года) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_040
2. Декларация принципов Построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии от 12 декабря 2003 года
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
995_c57
3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, Утверждена
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года

165

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
995_621
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура:
Пер. с англ. / Под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,
ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.97 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
6. Окинавская хартія глобального информационного общества
(Окинава, 22 июля 2000 года) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163
7. Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем
доступе к киберпространству [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_recomm
endation.shtml
8. Слінько Т.М. Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини
і громадянина на інформацію / Т.М. Слінько [Електронний ресурс] // Наше
право. – 2013. – № 12. – С. 142–148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Nashp_2013_12_25
9. Яриш О.М. Ознаки інформації як об’єкта цивільних прав / О.М. Яриш
[Електронний ресурс] // Приватне право і підприємництво. – 2014. –
Вип. 13. – С. 100-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2014_13_31

УДК 349.2.
Новіков Денис
кандидат юридичних наук,
Харківський Національний університет імені Г.С. Сковороди,
Харків, Україна
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
НА СУЧАСНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
За останнє десятиліття традиційна парадигма трудових відносин
трансформується під тиском глобалізації ринку праці, транснаціоналізації
капіталу, деіндустріалізації виробництва та формування широкого ринку послуг
у розвинених країнах, економічної й технологічної диспропорції розвитку країн
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Півночі і Півдня та інших двояких за своїм характером явищ сучасності.
На ринку праці з’явились буцімто нові форми зайнятості: неповна зайнятість,
позикова та дистанційна праця. У багатьох країнах, особливо у тих, що
розвиваються, проявилась тенденція до лібералізації правового регулювання
трудових відносин. Ця лібералізація за своєю суттю, і де б вона не проводилася,
означає зменшення та звуження соціальних гарантій для працівників під
приводом необхідності надання свободи ринковим відносинам та гнучкості
трудової поведінки трудящих. За цих умов класичні важелі впливу на сферу
трудової діяльності, такі як державне регулювання та внутрішньонаціональне
соціальне партнерство, зменшують свою ефективність через залежність держави
від іноземного інвестування. Відповідно, в цьому аспекті набуває актуальності
проблема ефективності національного трудового права в умовах глобалізації.
Глобальній інтерес у трудовому полягає у широкому впровадження
концепції гнучкого регулювання трудових відносин. У цьому аспекті потреби
збільшення «гнучкості» державно-правового регулювання ринку праці,
передусім, вважались викликаними об’єктивними вимогами сучасної економіки.
Наголошувалося, що від здатності сучасного трудового права здобути необхідної
гнучкості значною мірою залежить його виживання як необхідного та важливого
для суспільства соціального інституту. У дійсності сучасні тенденції посилення
гнучкості регулювання трудових відносин позначили зниження ступеня
соціального захисту працюючих, заробітної плати найманих працівників,
а заклик до посилення гнучкості став лише погано приховуваною спробою
позбавити трудящих завоювань, набутих ними у ході багаторічної політичної
та профспілкової активності.
Національний інтерес у трудовому праві повинен проявлятись
у посилення стабільності трудових відносин, ефективному застосуванні
стандартних форм зайнятості. У цьому сенсі національні держави могли б
спробувати протистояти цим тенденціям, однак в реальності вони, намагаючись
скорегувати наслідки деіндустріалізації та глобалізації, мають йти на зустріч
глобальним інвесторам. Глобальний інвестор незалежний від державного
правопорядку, оскільки він має транснаціональний характер та може обирати той
регіон чи ту країну, яка надасть йому найбільш вигідні, у тому числі й правові,
умови для вкладення капіталу. Відповідно, національні держави вже не
відіграють колишньої ролі у прийнятті рішень у сфері бізнесу, оскільки
інвестори шукають найбільш високі прибутки по усьому світу, а окремим
країнам, які знаходяться під сильним економічним та політичним тиском,
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приходиться брати участь у глобальній системі капіталістичних відносин.
Завдяки низькій заробітній платі, найчастіше поганим умовам праці країни
конкурують одна з одною у прагненні залучити капітал ТНК, які стають
провідними суб’єктами формування глобальної економіки.
При зміщенні інтересу в трудовому праві з національного до глобального
рівня одержання інвестицій завдячується найбільш прекарізованій верстві
суспільства – працівникам, а точніше через обрання замість провідної засади
пріоритету інтересів працівників (суто національного за своєю суттю) курсу
скорочення соціальних витрат на робочу силу та зменшення соціальних
стандартів, через що можна побачити занурення багатьох держав у так звані
«перегони на дно». Природа цих перегонів характеризується наступним: держави
підлеглі потребі залучення іноземних інвестицій, конкурують за них собою.
Перемагають у такій боротьбі ті країни, які надають більш сприятливі умови для
розміщення капіталу. У результаті між державами, які розвиваються, по спіралі
проходить змагання з найбільшого зниження соціальних стандартів та контролю
над їх додержанням. У державах, які найбільше приваблюють інвесторів
низькими соціальними витратами, з’являються інвестиції та створюються робочі
місця. Однак щойно в іншій країні з відповідними виробничими умовами
утворюються більш підходящі умови для інвестора, він одразу закриває свої
підприємства та переміщує виробництво. Масовому вивільненню працівники
держава практично не в змозі зарадити, адже способом її впливу на ТНК є тільки
ще більше зниження соціальних витрат, яке має свої об’єктивні межі та не може
здійснюватись без того, щоб не викликати у суспільстві кризовий стан.
У вітчизняному трудовому праві вже почалось зміщення акцентів
з національного до глобального інтересу у підході до регулювання трудових
відносин. Наприклад, чинна редакція ст. 3 Закону «Про оплату праці» [1]
передбачає, що отримання мінімальної заробітної плати не залежить від
складності виконуваної роботи чи вимог до кваліфікованості її виконання,
у чому можна побачити ліквідацію регулюючої функції в оплаті праці. Таке
посилення економізації правового регулювання трудових відносин корисно
інвесторам, адже відбувається звіряння кваліфікованих та некваліфікованих
працівників, що робить робочу силу в державі гнучкою, не прив’язаною
до певної професії чи підприємства.
За наведеної ситуації може виникнути питання: а чи може національний
інтерес бути взагалі врахованим у період активної фази глобалізації? Дане
питання взагалі відноситься до всієї сфери правового регулювання. Адже право
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є вираженням суспільних інтересів, сукупною волею громадян країни, а саме
в забезпеченні економічних, політичних, ідеологічних інтересів народу в цілому
і міститься найвища соціальна цінність права як явища. Саме соціальна цінність
права розкриває значення трудового права як регулятора суспільних відносин,
які виникають між працівником і роботодавцем. Саме загальнонародний інтерес,
уособлений у правових приписах норм трудового права, і є тим джерелом,
що має обумовити потребу у балансі інтересів працівника і роботодавця та бути
втіленим в партнерських соціально-трудових відносинах. Коли ж пріоритетом
стає захист інтересів фактично більш сильної сторони та на її користь
приймаються нормативно-правові акти, котрі звужують трудові права та інтереси
фактично більш слабкої сторони, то мова може йти лише про однобічне
спрямування національного трудового права. Воно налаштоване на посилення
виключно економічної ефективності ринку праці, збільшення можливостей
отримання прибутку та приваблення глобальних інвесторів низькими
стандартами для працівників. Трудове право на національному рівні як галузь
законодавства поступово втрачає свої соціальні орієнтири, та у практиці
діяльності багатьох глобальних компаній вже замінюється технологіями
управління людськими ресурсами (human resource management), головне
завдання яких – збільшити ефективність робочої сили для примноження
прибутку ТНК.
Відтак, глобальний інтерес у найбільш справедливому варіанті повинен
бути інтегрований у правову державу та громадянське суспільство, у якому права
та обов’язки трудящих національних держав визначені як противага влади
глобального ринку. У цьому сенсі загальнонародний інтерес, уособлений
у традиційному призначенні трудового права, і є тим джерелом, що має обумовити
баланс національних та глобальних інтересів і має втілитись у міжнародних
партнерських соціально-трудових відносинах.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
ТА ГІДНОЇ ПРАЦІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Досягнення Україною провідних позицій у міжнародних відносинах,
а саме така мета ставиться у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [2],
потребує радикальних трансформаційних процесів у всіх сферах суспільного
життя, зокрема у сфері зайнятості населення. При реалізації намічених реформ
Україна має враховувати міжнародно-правові стандарти зайнятості та дуже
актуальної концепції гідної праці, сформульовані у провідних міжнародних
актах. Значне місце у системі міжнародних актів займають акти Міжнародної
організації праці, що стосуються зайнятості та гідної праці для забезпечення
миру. У цей час даний аспект отримав особливої правової актуальності
і нормативної новизни у зв’язку із прийняттям в 2017 р. Рекомендації
МОП № 205 «Про зайнятість і гідну працю з метою забезпечення миру та
потенціалу протидії». Ця Рекомендація, прийнята на 106-й сесії Міжнародної
конференції праці, безпосередньо знаменує собою перегляд Рекомендації МОП
№ 71 від 1944 р. про зайнятість у період переходу від війни до миру та замінює її.
Необхідність перегляду Рекомендації 1944 р. про зайнятість у період
переходу від війни до миру обумовлена метою розширення її сфери охоплення
та надання рекомендацій, що відповідають сучасним вимогам, щодо важливої
ролі зайнятості та гідної праці у процесі відновлення і забезпечення миру,
запобігання кризових ситуацій, що виникають через конфлікти та лиха,
розширення й зміцнення потенціалу протидії імені При цьому були прийняті до
уваги наслідки впливу конфліктів і лих на бідність, права людини та її гідність,
розвиток, гідну працю і життєздатні підприємства. При розробці Рекомендації
підтверджена необхідність розробки та зміцнення заходів соціального захисту
як засобу запобігання криз і забезпечення відновлення та потенціалу протидії,
визнана роль доступних і якісних державних послуг у процесі економічного
відновлення, розвитку та реконструкції, підкреслена необхідність міжнародного
співробітництва й партнерських відносин між регіональними та міжнародними
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організаціями з метою забезпечення спільних скоординованих дій для
забезпечення миру і потенціалу протидії.
Нова Рекомендація визнає необхідність гарантій поваги всіх прав людини
та верховенства права, у тому числі дотримання основних принципів і прав
у сфері праці, а також міжнародних трудових норм, зокрема, прав і принципів,
що стосуються зайнятості та гідної праці. Визнаючи те, що криза по-різному
згубно впливає на жінок і чоловіків, вона особливо вказує на надзвичайну
важливість гендерної рівності, наділення правами та можливостями жінок
у процесі зміцнення миру, запобігання криз, здійснення заходів відновлення
та зміцнення потенціалу протидії. Рекомендація сприяє за допомогою соціального
діалогу розробці заходів реагування на кризові ситуації, що виникають через
конфлікти і лиха, у процесі консультацій з найбільш представницькими
організаціями роботодавців і працівників та, згідно обставинам, із зацікавленими
організаціями громадянського суспільства.
У цілому Рекомендації МОП № 205 являє собою комплекс
рекомендаційних орієнтирів відносно заходів, які пропонується прийняти для
розширення зайнятості та гідної праці з метою запобігання кризових ситуацій.
У Рекомендації міститься 13 розділів, норми яких охоплюють наступні питання:
1) мети і сфера охоплення даної Рекомендації; 2) керівні принципи; 3) стратегічні
підходи; 4) створення робочих місць; 5) права, рівність і недопущення
дискримінації; 6) освіта, професійно-технічна підготовка і профорієнтація;
7) соціальний захист; 8) трудове законодавство, регулювання питань праці та
інформація про ринок праці; 9) соціальний діалог та роль організацій роботодавців і
працівників; 10) положення біженців і репатріантів; 11) попередження, пом’якшення
наслідків і забезпечення готовності; 12) міжнародне співробітництво; 13) інші
положення [1].
Слід зауважити, що у цій Рекомендації відбувається розширення сфери
дії актів МОП, що проявляється, по-перше, у тому, що вона відноситься не тільки
до всіх працівників, але й до осіб, які перебувають у пошуку роботи, а також до
всіх роботодавців у всіх економічних секторах, що постраждали від кризових
ситуацій, що виникли через конфлікти і лиха. По-друге, посилання у тексті на
основні принципи і права в сфері праці, безпеку та гігієну праці й умови праці
відносяться до працівників, що беруть участь у процесі здійснення заходів
реагування на кризу, у тому числі у ході проведення екстрених заходів
реагування, а посилання на права людини, безпеку та гігієну праці рівною мірою
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стосується не тільки працівників, але й осіб, які займаються волонтерством
у рамках заходів реагування на кризу.
Особлива увага у новій Рекомендації приділена питанням, що стосуються
трудового законодавства, регулювання питань праці, інформації про ринок праці.
Всупереч поширеній думці про ослаблення трудового законодавства у період
кризи, МОП орієнтує на те, щоб у процесі виходу із кризових ситуацій держави
були б повинні у ході консультацій з найбільш представницькими організаціями
роботодавців і працівників: 1) переглядати, розробляти, відновлювати або
підсилювати трудове законодавство, якщо буде потреба, у дусі Декларації МОП
про основні принципи і права в сфері праці та механізму її реалізації (1998 р.);
2) забезпечувати, щоб трудове законодавство сприяло також розширенню
можливостей створення гідних і продуктивних робочих місць; 3) формувати,
відновлювати або зміцнювати, якщо буде потреба, систему регулювання питань
праці, включаючи інспекцію праці, так само як і інші компетентні установи,
беручи до уваги Конвенцію МОП № 81 про інспекції праці (1947 р.);
4) створювати, відновлювати або зміцнювати, якщо буде потреба, системи збору
та аналізу інформації про ринок праці, приділяючи особливу увагу групам
населення, найбільш постраждалим у результаті кризи; 5) створювати або
відновлювати і зміцнювати державні служби зайнятості, включаючи служби
зайнятості у надзвичайних обставинах; 6) забезпечувати нормативно-правове
регулювання приватних агентств зайнятості; 7) сприяти синергії між всіма
сторонами ринку праці, щоб дозволити місцевому населенню у максимально
можливій мірі скористатися можливостями в області працевлаштування, що
з’явилися у результаті інвестицій на цілі зміцнення миру та процесу відновлення.
Розробка та здійснення різних заходів реагування на кризові ситуації
повинні здійснюватися за допомогою соціального діалогу за участю організацій
роботодавців і працівників. Держави повинні у ході консультацій з найбільш
представницькими організаціями роботодавців і працівників: 1) забезпечувати,
щоб за допомогою соціального діалогу, що враховує гендерні аспекти,
виявлялося сприяння процесу примирення, соціальної та економічної
стабільності, відновлення і потенціалу протидії з урахуванням Конвенції МОП
№ 144 від 1976 р. про тристоронні консультації; 2) формувати сприятливе
середовище для створення, поновлення роботи або зміцнення організацій
роботодавців і працівників; 3) заохочувати, у випадку необхідності, тісне
співробітництво з організаціями громадянського суспільства.
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Для міжнародного співробітництва держави повинні зміцнювати
співробітництво за допомогою двосторонніх і багатосторонніх домовленостей,
у тому числі в рамках системи ООН, міжнародних фінансових установ та інших
регіональних або міжнародних механізмів, що забезпечують координування
заходів реагування. Рекомендація орієнтує на те, щоб повною мірою використати
існуючі структури та діючі установи і механізми й зміцнювати їх. Основний
акцент повинен робитися на зайнятості, гідній праці та життєздатних
підприємствах. Прийняті заходи повинні носити характер погоджений
з відповідними міжнародними трудовими нормами. Держави повинні
підтримувати співробітництво та розширення інвестицій приватного сектора для
реалізації заходів реагування на кризу, маючи на меті створення гідних
і продуктивних робочих місць, розвитку підприємництва та самостійної
зайнятості.
Таким чином, сучасний міжнародно-правовий стандарт забезпечення
зайнятості та гідної праці, викладений у Рекомендації МОП № 205 від 2017 р.,
передбачає цілий комплекс заходів реагування на кризові явища на ринку праці,
роблячи основний акцент на аспекти зайнятості та гідної праці, сприянні
працевлаштуванню, інтеграції на ринку праці, нарощуванні потенційних
можливостей і інституціонального будівництва у тісному співробітництві урядів,
соціальних партнерів, регіональних та міжнародних установ. Держави, соціальні
партнери та міжнародні організації повинні розширювати міжнародне
співробітництво, зокрема, шляхом систематичного обміну інформацією,
знаннями, передовою практикою та технологічними нововведеннями; має
провадитись тісна координація дій та їх взаємодоповнюваність у реагуванні
на кризу, щоб забезпечити повну, продуктивну та вільно обрану зайнятість
і гідну працю з метою зміцнення миру та потенціалу протидії. Новий акт МОП
орієнтує на вироблення пропозицій із вдосконалювання трудового та суміжного
з ним законодавства, врахування його положень у державних програмах і правових
актах соціального партнерства, локальному нормативному регулюванні праці.
У цьому аспекті варто звернути увагу на те, що значна кількість положень
Рекомендації МОП № 205 є схожими за змістом з Програмою гідної праці МОП
для України на 2016-2019 роки, котра пов’язує міжнародний та національний
аспект удосконалення сфери зайнятості.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ І СВОБОД БІЖЕНЦІВ ТА ВПО
У світі на даний момент спостерігається збільшення біженців
та внутрішньо переміщених осіб (з країни Африки до країн Європи, з країн
Близького Сходу до Китаю, Америки та навіть в країни Європи), тому що
в цілому збільшилась кількість військових конфліктів та існують країни
з утисками проти діяльності громадян та політичним переслідуванням. Про це
свідчить кількість вимушено переміщених осіб – у світі їх близько 66 млн. осіб
(за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR)
[3]), що вимушено покидають свої домівки в зв’язку з військовими конфліктами
(в Україні даний показник станом на 2017 р. становить більше 1,6 млн. осіб [3]).
Однак, у світі існують проблеми з отриманням статусу біженця, а мігрувати за
кордон економічно і організаційно складно, тому кількість біженців у світі
нижча, ніж вимушено переміщених осіб,– близько 23 млн. осіб (за даними
(UNHCR [10])). Хоча у світі приділяється знана увага проблемам дотримання
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прав та свобод людей (діють спеціалізовані організації міжнародного рівня
і у регіональних об’єднаннях Африки, Близького Сходу, Америки, Азії, Європи),
разом з тим, проблемами соціального та економічного забезпечення біженців
загострюються.
Дослідженнями проблем біженців, шукачів притулку та ВПО займаються
такі вчені і дослідники: К. Дастман [9], М. Дж. Джибні [11], С. Дрінквотер
(S. Drinkwater) [8], Р. Каузер (R. Kauser) [8], Г. Кроулі (H. Crawley) [8], А. Піїл
Дамм (A. Piil Damm) [9], А. Боброва [7], М. Тухашвілі [6], Л. Шахотько [7],
О.А Малиновська [5]. Основним органом регулювання даних процесів на
міждержавному рівні є Організація Об’єднаних Націй, про що свідчить значна
кількість нормативних документів (понад 11 документів, які розкривають
поняття статусу біженця, надання йому соціального захисту і територіального
притулку). У них визначено сутність прав та свобод біженців і внутрішньо
переміщених осіб. У документах ООН розкривається система регулювання,
отримання та бюрократичний тягар статусу біженця або особи, яка потребує
соціального захисту в межах своєї країни. Зауважимо, що ООН дає також
визначення внутрішньо переміщених осіб, де вказано, зокрема однією з передумов
формування статусу такої особи є наслідки збройних конфліктів, переслідування
та порушення прав людини [1]. Відповідно до терміну, визначеного на міжнародному
рівні, можна сказати, що основною причиною виникнення таких процесів
є переміщення громадян внаслідок антропогенного впливу діяльності людини чи
військового конфлікту. В Україні ці тенденції спостерігалися з двох чи навіть
більше причин, це вибух на ЧАЕС, затоплення районів при будівництві ГЕС
на річці Дніпро та наймасштабніше – через військові дії на Сході України.
В більшості ситуацій людей переселяли насильно чи вимушено, але все рівно
це є порушення прав і свобод громадян, оскільки сам військовий конфлікт, який
розгорнувся у нашій державі призводить до порушення основоположних прав
людини. Удосконалення системи регулювання дотримання прав і свобод
біженців та ВПО у довгостроковій перспективі дозволить надавати належну
підтримку вказаним категоріям мігрантів.
Якщо взяти до розгляду питання статусу біженця, то слід звернути увагу
на визначення, наведене у термінології ООН. Зокрема, визначення біженців
є достатньо широким та вимагає конкретизації у кожному конкретному випадку
надання статусу біженця. Знову ж таки, передумовами визнання осіб біженцями
є загрози переслідувань за різними ознаками, зокрема расовою, релігійною,
національною чи етнічною, політичною та іншою приналежністю, що є також
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детермінантом формування міграційного мотиву у біженців внаслідок порушення
прав людини на території країни їх походження [1]. Відповідно до визначення
ООН, біженець розглядається, як особа, що має надати беззаперечні докази
погроз чи загроз життю, здоров’ю та добробуту його сім’ї чи самій особі
та документально підтвердити данні побоювання.
Україна в даному питанні не є виключення, вона підтримує конвенції
ООН, будучи членом цієї організації, що призводить до імплементації її
положень у вітчизняне законодавство. У законодавчо закріплені права і свободи
людини, зокрема в Законі України «Про свободу пересування і вільний вибір
місця проживання в Україні» № 1382-IV від 11.12.2003 [8]. У даному законі
розкриваються питання вільного пересування та свободи проживання в будьякому місці на території України, що гарантуються правами та свободами
прописаними в Конституції України, як громадянам, як іноземцям, так
і громадянам без громадянства. Відповідно до нормативно-правових документів
з прав людини, громадянські та політичні права та захист основоположних прав
людини.
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PRAWO RZYMSKIE JAKO DYREKTYWA INTERPRETACYJNA
W DECISIONES LITUANICAE PIOTRA ROJZJUSZA
Hiszpan Pedro Ruiz de Moroz, znany w Polsce pod zlatynizowanym
nazwiskiem Rojzjusz, stanowi przykład renesansowego uczonego, który dzięki
wykształceniu w prawie rzymskim, jednej z podstaw ówczesnej europejskiej kultury
prawnej, nie tylko mógł poświęcić się działalności dydaktycznej w Uniwersytecie
Krakowskim, ale i z sukcesem pełnił funkcję doradcy królewskiego oraz działał
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w wymiarze sprawiedliwości Polski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znajomość
prawa rzymskiego okazywała się pomocna zarówno w przypadkach konieczności
wypełniania luk w prawie, jak i niejasnych przepisów m. in. prawa magdeburskiego,
obowiązującego w miastach litewskich.
Rojzjusz studiował prawo rzymskie w akademii w Loridzie, skąd około
1537 roku udał się do Włoch, gdzie kontynuował studia w Bolonii, Padwie
i w Rzymie, a także – prawdopodobnie – w Wenecji i Florencji. Jednym z jego
bolońskich mistrzów był Andreas Alciatus (1492-1550), twórca nowej szkoły badań
nad prawem rzymskim – mos gallicus. W początkach 1542 roku Rojzjusz przybył do
Krakowa i wkrótce potem objął katedrę prawa rzymskiego. Wykładał do roku 1550 lub
1551. 1 października 1549 roku został mianowany doradcą królewskim. Około roku
1552 został mianowany asesorem sądu królewskiego, co spowodowało konieczność
przeprowadzki do Wilna, gdyż król Zygmunt August po śmierci Barbary
Radziwiłłówny osiadł na stałe na Litwie. Od 1561 roku Rojzjusz wszedł także w skład
sądu asesorskiego litewskiego, wraz z biskupem Janem Domaniewskim i sekretarzem
królewskim Stanisławem Narkuskim.
Z praktyką prawniczą Rojzjusza w związku z orzekaniem w sądzie asesorskim
litewskim, stanowiącym instancję apelacyjną dla sądów miast królewskich na Litwie,
związane jest powstanie dzieła Decisiones (…) de rebus in sacro auditorio Lituanico
ex appellatione iudicatis, wydanego po raz pierwszy w Krakowie w 1565 roku [Dzieło
zostało wydane jeszcze dwukrotnie: we Frankfurcie nad Menem w 1570 r. i w Wenecji
w 1572 r.]. Autor zawarł w nim pięć wyroków opatrzonych obszernym komentarzem.
Poglądy na rolę prawa rzymskiego w stosowaniu prawa krajowego najdobitniej wyraża
wstęp w formie listu dedykacyjnego pod adresem króla Zygmunta Augusta.
Rozpoczynając swe rozważania od wykazania wyższości organów stosujących prawo
nad ustawodawcą autor podkreślił ogromne znaczenie znajomości prawa, a zwłaszcza
prawa rzymskiego. Krytycznie oceniając ową znajomość wśród Polaków wyraził
pogląd, iż nie mają racji ci, którzy głoszą, że Polacy mają własne prawa i nie
potrzebują obcych, gdyż inne kraje europejskie, posługując się własnymi prawami, nie
wstydzą się odwoływać się do prawa rzymskiego w razie luk lub niejasności
w prawach rodzimych. W całej Europie zatem – jak twierdzi Rojzjusz – prawo
rzymskie zarówno wypełnia luki występujące w prawach krajowych, jak i służy jako
kryterium interpretacyjne w razie niejasności przepisów. Wykazawszy bezzasadność
argumentu, że posługiwanie się prawem rzymskim świadczy o zależności od
Cesarstwa, autor podkreśla, że suwerenne państwa europejskie sięgają do tego prawa
ze względu na jego doskonałość, co powinni czynić także Polacy. I tak w prawie
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ziemskim, zarówno zwyczajowym, jak i stanowionym prawo rzymskie należałoby
stosować subsydiarnie. W prawie niemieckim natomiast, obowiązującym w miastach
oraz w Prusach, znajomość prawa rzymskiego jest konieczna, gdyż znajduje ono –
wobec licznych luk – bezpośrednie zastosowanie. Ta ostatnia wypowiedź autora
Decisiones wskazuje, iż postrzegał on prawo rzymskie przede wszystkim jako źródło
norm stosowanych przed sądami miejskimi w kwestiach nieuregulowanych przez
obowiązujące w miastach prawo niemieckie. Zarazem jednak przypisywał mu rolę
dyrektywy interpretacyjnej w razie niejasności prawa niemieckiego, o czym świadczą
zwłaszcza szczegółowe rozważania nad poszczególnymi rozstrzygnięciami. Choć
podstawę rozstrzygnięcia stanowiło obowiązujące w miastach prawo magdeburskie,
dla wyjaśnienia spornych kwestii ogromnie pomocne okazało się prawo rzymskie
[Z przywileju lokacyjnego Wilna wydanego przez Władysława Jagiełłę w 1387 r.
wnioskować można, że król pragnął zrównać pozycję Wilna ze stołecznym Krakowem,
chodziło zatem o stworzenie warunków zachęcających obcych kupców i rzemieślników
do osiadania w stolicy Wielkiego Księstwa. Wzorem dla miast na prawie
magdeburskim na Litwie stały się więc nie miasta niemieckie, ale polskie.
Upowszechnianie się prawa magdeburskiego od XV w. miało miejsce zwłaszcza w
zachodniej części Wielkiego Księstwa; 1:80].
Dwa pierwsze rozstrzygnięcia dotyczą prawdopodobnie tego samego stanu
faktycznego. Podstawowa wątpliwość, która wymagała wyjaśnienia, dotyczyła
ważności testamentu sporządzonego przez samobójcę. Analizę trzeciego
rozstrzygnięcia rozpoczął autor od sformułowania wątpliwości, nie zaznajamiając
czytelnika ze stanem faktycznym, z którego ona wynikała: czy mianowicie powinien
zostać ukarany ten, kto próbował skłonić notariusza działającego w dobrej wierze do
sporządzenia dokumentu poświadczającego nieprawdę, a jeśli tak, jaką karę należałoby
wymierzyć. Przedmiotem czwartego rozstrzygnięcia jest kwestia nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa w sądzie. Asumpt do rozważań dał przypadek, kiedy pozwany jako
przyczynę nieobecności wskazał uczestnictwo w procesie przed innym sądem.
Ostatnie, piąte rozstrzygnięcie poświęcone zostało pobieraniu odsetek, a podstawą do
rozważań stał się następujący stan faktyczny.
Odwołując się do prawa rzymskiego Rojzjusz powołał się na źródła zawarte
w Corpus Iuris Civilis. Najwięcej powołań pochodzi z Digestów, następnie z Kodeksu,
w dalszej kolejności z Instytucji i Nowel [3:60]. Uwzględnił także szeroko literaturę
romanistyczną, choć przeważającym stopniu dzieła glosatorów i komentatorów, nie zaś
humanistów.
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Jak zauważył T. Fijałkowski, punktem wyjścia rozważań we wszystkich pięciu
Decisiones i podstawą wyrokowania jest prawo magdeburskie, ale w wywodach
Rojzjusza nie odgrywa ono istotniejszej roli. Przypadki prezentowane w dziele są tak
dobrane, aby przez stosowanie samego prawa niemieckiego nie mogły być
jednoznacznie rozwiązane. Miały one wykazać, że prawo rzymskie jest przydatne
w orzecznictwie wtedy, gdy zawodzi prawo krajowe, w tym wypadku prawo
niemieckie [3:64]. Posługiwanie się prawem rzymskim jako dyrektywą interpretacyjną
jest tym bardziej zrozumiałe, że ziemskie prawo litewskie zawarte w III Statucie
(IV,54) wprost zezwalało w razie luki w prawie krajowym na posługiwanie się innymi
prawami chrześcijańskimi, przez co rozumiano przede wszystkim prawo rzymskie
[Sam III Statut zawierał zresztą liczne elementy prawa rzymskiego. 4:passim]. Znane
są zresztą przypadki posługiwania się prawem rzymskim także w Koronie [2:passim].
Lektura Decisiones nie wskazuje, że sąd asesorski litewski stosował subsydiarnie
prawo rzymskie przy wydawaniu wyroków – przynajmniej w komentowanych tam
pięciu rozstrzygnięciach – okazywało się ono jednak ogromnie pomocne przy
interpretowaniu wielu pojęć, których nie wyjaśniało w wystarczającym stopniu prawo
magdeburskie.
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PRZYWILEJ MORSKI W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
NA TLE PORÓWNAWCZYM
Przywileje morskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego oznaczały to
samo, co przywileje na statku. Pod pojęciem tym rozumiano prawa zabezpieczające
określone wierzytelności, które były związane z eksploatacją statku [więcej na ten
temat: 13, 49 – 51]. Uprzywilejowanym wierzytelnościom przyznawano prawo
pierwszeństwa w zaspokojeniu roszczeń z tegoż statku i innych składników majątku
morskiego [zob. 21, 91; por. 17], stąd też stanowiły one wyjątek od zasady równości
wszystkich wierzycieli. Uprzywilejowanie wierzytelności powstawało z mocy prawa,
bez konieczności wpisu statku do rejestru okrętowego, tak jak to miało miejsce
w przypadku hipoteki morskiej. Stopień uprzywilejowania wierzycieli był różny,
bowiem zależał od rangi danego przywileju morskiego przyznanego przez
ustawodawcę. Co więcej, treść przywilejów morskich oraz ich hierarchia zależała m.in.
od obywatelstwa wierzycieli uprzywilejowanych lub od bandery statku, o czym bliżej
w dalszej części artykułu. Powyższe okoliczności miały wpływ na ich różną
skuteczność, a także stopień zabezpieczenia interesów uprzywilejowanych wierzycieli
[zob. 13, 53, por. 17]. Przywilej morski wygasał wraz z zaspokojeniem wierzyciela.
Zaznaczyć należy, iż niejawny charakter przywilejów morskich skutkował tym, że
uprzywilejowany wierzyciel mógł nie wiedzieć, iż przysługuje mu szczególne
pierwszeństwo względem pozostałych dłużników [por. 20, 498-499]. Zaznaczyć
również należy, iż przywilej morski jako ustawowe prawo zastawu był wiążący
pomimo zmiany osoby wierzyciela lub armatora, nawet jeśli nabywca statku działał
w dobrej wierze.
Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. z uwagi na bardzo długi okres
zaborów nie posiadała własnych aktów normatywnych, które mogłyby zastąpić
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kodeksy pozaborcze. Dawne ustawodawstwo polskie stało się przestarzałe i całkowicie
niedostosowane do potrzeb ustrojowo prawnych międzywojennej Polski, dlatego też
w celu utrzymania porządku prawnego na terytorium kraju przyjęto zasadę ciągłości
prawa. Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestie związane z
przywilejem morskim była IV Księga HBG (niemiecki kodeks handlowy z 10 maja
1897 r., §§ 474 – 9050 [zob. 10; por. 12], recypowana do ustawodawstwa
Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. o zarządzie byłej dzielnicy
pruskiej (Dz. Praw Państwa Polskiego Nr 64 poz. 385) [zob. 17].
Cechą charakterystyczną przepisów niemieckiego HBG był brak przywileju
dla stoczni, zabezpieczającego jej roszczenia z tytułu nieuiszczenia części ceny kupna
statku, jak też z tytułu zapłaty za wybudowanie oraz naprawienie statku [16, 14;
por. 26,89-99].
Ze Sprawozdania Prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej za okres od 1 czerwca
1934 do 31 marca 1937 roku [zob. 9, 21] wynika, iż kodyfikacja prawa morskiego
miała istotne znaczenie, ponieważ poniemieckie ustawodawstwo co do zasady
obowiązywało na ziemiach byłego zaboru pruskiego. W pozostałych dzielnicach Polski
problematyka prawa morskiego, w tym przywilejów morskich nie została uregulowana.
Pomimo jednak formalnego podziału ustawodawstw na poszczególne dzielnice
niemieckie przepisy dotyczące prawa morskiego stosowano powszechnie na terenie
całej Rzeczypospolitej Polskiej. Pilna potrzeba wprowadzenia jednolitych uregulowań
w tym zakresie wynikała zatem ze swego rodzaju luki prawnej powstałej w skutek
przejęcia do polskiego porządku prawnego ustawodawstwa państw zaborczych na
obszarach centralnej, południowej i wschodniej Polski.
Mając na uwadze powyższe okoliczności wskazać zatem należy, iż przepisy
IV Księgi HBG pełniły dwie istotne funkcje. Z jednej strony spełniały rolę norm
międzynarodowych w kontaktach z obywatelami innych państw z uwagi na brak
polskich unormowań międzynarodowych w tym zakresie. Natomiast z drugiej strony
były prawem właściwym w stosunkach prywatnych wewnętrznych [więcej na ten
temat: 27, 4-53; por. 18, 288], próbując w ten nieporadny sposób zastąpić brakujące
regulacje prawa prywatnego międzydzielnicowego. Na marginesie zaznaczę, iż
jednolite uregulowania prawa międzynarodowego powstały dopiero na gruncie ustawy
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych
międzynarodowych (Dz. U. 1926, Nr 101, poz. 581, dalej p.p.mn.). Zgodnie z Prawem
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prywatnym międzynarodowym z 1926 r. właściwość prawa wynikała z obywatelstwa,
zatem treść i hierarchia przywilejów morskich była kształtowana przez ustawodawstwa
ojczyste wierzycieli (art. 1, art. 12 ust. 1p.p.mn.).
Prace nad ujednoliceniem przepisów z zakresu prawa morskiego rozpoczęły
się w roku 1932, pomimo że Komisja Kodyfikacyjna działalność unifikacyjną prawa
rozpoczęła już 1919 r. (zob. ustawa z dnia 3 czerwca 1919 roku o komisji
kodyfikacyjnej (Dz. Praw Państwa Polskiego Nr 44, poz. 315). W skład podkomisji
prawa morskiego i rzecznego wchodzili: przewodniczący S. Wróblewski, jego zastępca
B. Hełczyński, referent J. Sułkowski oraz członkowie J. Mrozowski i E. Waśkowski.
Ze sprawozdania z działalności Komisji Kodyfikacyjnej wynika, iż opracowanie
projektu prawa morskiego i rzecznego powierzono prof. Józefowi Sułkowskiemu
[zob. 8; por. 19, 6–7]. Wskazać należy, iż projekt Sułkowskiego oprócz przepisów
z dziedziny prawa prywatnego zawierał również normy proceduralne oraz normy
międzynarodowego prawa prywatnego, które regulowały niektóre przypadki kolizji
norm prawnych oraz sankcje karne w przypadku naruszenia ważniejszych przepisów
[zob. 17]. Przepisy dotyczące przywilejów morskich na statku i ładunku morskim
zostały uregulowane w piątym dziale związanym z prawami rzeczowymi na statku
i ładunku [9, 23]. W kwestii opracowywania polskich przepisów dotyczących
przywilejów morskich za wzorzec posłużyły przepisy Konwencji międzynarodowej
o ujednoliceniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich
(podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r., Dz. U. Nr 33 poz. 260), o czym bliżej
w dalszej części artykułu.
Prace nad ujednoliceniem prawa morskiego przerwał wybuch wojny, dlatego
też projekt Sułkowskiego nie wszedł w życie. Natomiast w powojennym
ustawodawstwie nie odegrał znaczącej roli z uwagi na zmianę sytuacji społecznogospodarczej kraju. Typowo polskie uregulowania dotyczące przywilejów morskich
zostały ustanowione dopiero na gruncie kodeksu morskiego z 1961 r. [zob. 7; więcej
na temat: 14, 9 – 76; por. 22, 129 -142; por. 23, 98 – 101; por. 24, 219 – 238;
por. 15, 97 – 101].
Konwencje międzynarodową o ujednoliceniu niektórych zasad, odnoszących
się do przywilejów i hipotek morskich z 1926 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 260) ratyfikowano
do ustawodawstwa polskiego ustawą z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji
międzynarodowej konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad, odnoszących się do
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przywilejów i hipotek morskich. Ustawę podpisano w Brukseli dnia 10 kwietnia
1926 r. (Dz. U. Nr 15 poz. 137), jednak nie wprowadzono ich do wewnętrznego
porządku prawnego [zob. 20, 498; por. 16, 14], dlatego też na gruncie niniejszego
opracowania regulacje prawne zawarte w konwencji w zakresie przywileju morskiego
stanowią tło porównawcze dla uregulowań stosowanych w Polsce w okresie
dwudziestolecia międzywojennego.
Na marginesie wskazać należy, iż celem międzynarodowej konwencji
o ujednoliceniu niektórych zasad, odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich
(Dz. U. Nr 33 poz. 260), było przede wszystkim ograniczenie liczby przywilejów,
ustalenie ich kolejności, a przez to wyznaczenie ściśle określonego miejsca dla
hipoteki morskiej. Ujednolicenie norm prawnych z zakresu przywilejów na statku
i hipoteki morskiej miało zlikwidować stan niepewności sytuacji prawnej, jak również
kredytowej przedsiębiorstw okrętowych trudniących się żeglugą morską, bowiem
przywileje wyliczone w konwencji miały bezwzględne pierwszeństwo przed
zarejestrowaną

hipoteką

morską

[zob.

17].

Potrzeba

unormowania

wyżej

wymienionych zagadnień wynikała z braku jawności przywilejów morskich, ich dużej
liczby oraz odmiennym traktowaniu w poszczególnych ustawodawstwach. Zakres
rzeczowy postanowień konwencji obejmował statki eksploatowane przez właściciela,
armatora nie będącego właścicielem i jednostkę czarterującą [bliżej na ten temat;
25, 33 – 41].
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ФЕНОМЕН ПОНЯТЬ «БЛАГОДІЙНІСТЬ» ТА «ФІЛАНТРОПІЯ»
В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
Бурхлива активізація благодійництва у вітчизняних реаліях останніми
роками є логічною відповіддю громадянського суспільства на виклики,
які постали перед Україною, а також наслідком перманентної неспроможності
бюрократичного апарату швидко та якісно задовільнити потреби суспільства
у певних ситуаціях та/або для певних категорій осіб. Однак новітній період
в історії розвитку благодійності в Україні також не позбавлений аналогічних
викликів стосовно складності побудови ефективного механізму взаємодії між
державою та благодійниками і бенефіціарами ресурсів, а також налагодження
дієвого контролю за даною сферою діяльності, – викликів, що об’єктивно
супроводжують благодійність весь період її здійснення в силу людської природи.
Хочемо акцентувати увагу на тому, що вивченню благодійництва
в розрізі еволюції людства присвячено чимало праць з різних галузей знань:
філософія, релігієзнавство, соціологія, історія тощо. Однак фінансова наука
України чомусь приділяє недостатньо уваги аналізу порівнянності сукупності
потенційних переваг, що пропонуються державою безпосередньо благодійникам
з метою подальшого заохочення їх активності, тим перевагам, що реалізовані
у провідних з точки зору масштабів благодійності країнах світу.
Так, якщо звернутися до визначень благодійності, що представлені
у працях науковців, то спостерігатимемо широку палітру:
 «один из социальных инструментов, способных изменить ситуацию,
сложившуюся с наиболее незащищенными слоями населения» [1];
 «некомерційна неприбуткова діяльність організацій та фізичних осіб,
спрямована на задоволення потреб соціального розвитку, «інвестування
соціальної сфери» [3];
 «добровольная и безвозмездная помощь лицам, нуждающимся
в поддержке и покровительстве» [5];
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 «нравственный
политики» [8];

принцип

формирования

системы

социальной

 «механизм перераспределения финансовых ресурсов между его
собственниками (индивидами, институциональными субъектами) и их
потребителями» [2];
 «термин, сопрягающийся с личностью опрашиваемого, в каждом
конкретном случае принимающий определенные формы, но в целом понимаемый
как бескорыстная помощь ближнему» [4];
 «зводиться до несистематичної допомоги бідним і убогим» [6].
Як видно, підходи до визначення сутнісних характеристик благодійності
є доволі різноплановими: від таких, що містять наголос на моральній стороні
явища «благодійність», до трактування через функціональний підхід. Але ці
визначення не протирічать один одному, а, навпаки, взаємодоповнюють один
одного.
Разом з тим, зауважимо, що з ХІХ ст. починає використовуватись таке
поняття як «філантропія». З одного боку можна спостерігати стрімку
популярність розуміння терміну «філантропія» в якості синоніму терміну
«благодійність». Дійсно, переважна більшість вчених ототожнює філантропію
та благодійність, хоч і зауважимо, що це здебільшого європейські науковці або
представники країн колишнього радянського табору. Наприклад, нормативноправове регламентування благодійності у Великій Британії пов’язано із так
званими Законами про благодійну діяльність («Charities Act»), перший з яких був
прийнятий ще у 1601 р., а остання редакція Закону датується 2011 р. [8]. Саме
термін «благодійність» є наскрізним у цих документах, а благодійні цілі
(ст. 3 Закону) визначені так широко, наскільки це дозволяє буква та норма
закону.
Однак є певні роботи, авторство яких належить головним чином вченим
США, що присвячені виокремленню відмінностей між даними термінами через
розуміння «філантропії» як «купольного», більш ємного і сучасного поняття,
яке вмістило у собі всі можливі індивідуальні та колективні акти милосердної
та доброчинної діяльності у формі стихійної чи організованої діяльності,
у т. ч. благодійність.
Унаслідок чого ми не можемо не торкнутися даного питання. Справді,
чи є філантропія та благодійність різними назвами однієї і тієї самої діяльності,
чи все ж таки за своїм змістом поняття не є тотожними?
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Ознайомившись із аргументами тих дослідників, що їх розділяють,
зокрема й спільною роботою одного з найбільш авторитетних фахівців у даній
сфері у США Роберта Пейтона (Robert Payton) та його не менш відомого
співавтора Михаеля Муди (Michael P. Moody) [10], стверджуємо, що підстави для
протиставлення благодійності та філантропії можна назвати дещо умовними.
Підтвердимо нашу тезу словами колишнього президента Ради з фондів
у США (Council on Foundations) Стива Гандерсона (Steve Gunderson), який
стверджує, що «благодійність, як правило, є короткочасною, емоційною,
негайною реакцією, орієнтованою головним чином на порятунок та полегшення,
тоді як філантропія набагато більш довгострокова, більш стратегічна,
орієнтована на відновлення. Благодійність – це переказ грошей благодійній
організації, тоді як безпосередні дії такої організації –це вже філантропія» [11].
Цікаво, що вчені Пейтон та Муді у підсумку все ж таки схиляються до
думки, що сенсу у протиставленні філантропії та благодійності немає, оскільки
ці поняття скоріше поєднувані, ніж конкуруючі. Вони використовують термін
«благодійність» (charity) як традицію, а не як сектор чи сферу діяльності, однак
це дозволяє їм підкреслити глибокі історичні корені філантропії та зберегти її
взаємозв’язок із благодійністю. У світлі цього доречно навести позицію відомого
дослідника філантропії як явища в цілому та особливостей здійснення у США
Фридриха Фурмана «…у них есть широкие возможности для обсуждения новых
идей, в том числе, для некоей терминологической игры… Можно не сомневаться,
что и после них дискуссии на эту неисчерпаемую тему будут продолжаться» [7].
Отже, як висновок зауважимо, що є всі підстави вживати терміни
«благодійність» та «філантропія» в якості синонімів під час аналізу та
висвітлення будь-яких аспектів, пов’язаних із благодійністю. А можливі
відмінності, що виникають при вивченні сутності даних понять, на нашу думку,
стосуються скоріше якихось філософських аспектів: ми не зустріли
переконливого та підкріпленого фактами підтвердження того, що виключно
філантропія спрямована на зміни причин, що лежать в основі соціальної
та економічної нерівності, а благодійність реагує лише на її прояви.
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СТАН ДОТРИМАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦІННОСТІ
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В КЕРІВНОМУ СКЛАДІ
КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ
В умовах військової агресії та суттєвого занепаду соціально-економічної
сфери, Україні вдалося чітко визначити свій геополітичний поступ – інтеграція
в Європейський Союз, зокрема шляхом прийняття європейських стандартів
і цінностей. ЄС став основним зовнішньо торгівельним партнером України,
на якого припадає 40,5% експорту (43,27 млрд. дол. США) та 41,9% імпорту
(49,6 млрд. дол. США), обсяги товарообміну постійно зростають [4]. Негативне
сальдо торговельного балансу з ЄС, яке зросло з 2,89 млрд. дол. США в 2016 р.
до 6,33 млрд. дол. США в 2017 р., викликає суттєве занепокоєння економістів
стосовно збалансованості співпраці й необхідності знаходження можливостей
активного стимулювання й різноманітної допомоги українським експортерам для
стимулювання продажу їхніх товарів на європейському ринку та використання
усіх можливостей Угоди про асоціацію з ЄС. Не слід також забувати, що Угода
про асоціацію з ЄС передбачає не тільки торгівлю та інвестиції, а також
слідування європейським цінностям, адже у статті 1 Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейським Союзом закріплено, що цілями асоціації є «сприяти
поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних
привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС
та її участь у програмах та агентствах» [3].
Важливо зазначити, що гендерна рівність є однією з основоположних
цінностей ЄС, що закріплено у Договорі про Європейський Союз, зокрема
у першому розділі загальних положень договору статті 2 зазначено «Союз
засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії,
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рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що
належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів
у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя,
солідарність та рівність жінок і чоловіків» [1].
Європейський Союз досяг значних успіхів у боротьбі з гендерною
дискримінацією, адже його очільники розуміють, що сучасна постіндустріальна
економіка , яка базується на знаннях не може ефективно функціонувати, якщо
жінки не є повноцінними членами суспільства, або не можуть повністю
реалізувати свої здібності та навички. Більше того, важливо не лише залучити
жінок до ринку робочої сили, а й дати їм можливості досягти найвищих щаблів
у своїй кар’єрі, досягти топ-позицій у своїх професійній сфері. Саме тому,
розв’язання проблеми скляної стелі (під яким розуміють обмеження професійного
зростання жінок до найвищого рівня, яке пов’язане не з її вміннями, а виключно
гендером, тобто соціальним виміром статі) стає важливим завданням в усіх без
винятку країнах-членах Євросоюзу. На нашу думку, Україна має також
приєднатися до важкої боротьби за професійну реалізацію талановитих та
освічених жінок у всіх сферах життєдіяльності.
У нашому дослідженні проаналізовано академічну сферу, зокрема
на прикладі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» (далі – КНЕУ) у розрізі кафедрального керівництва
спостерігається суто традиційно-стереотипний підхід стосовно формування
керівництва, за якого на посадах завідувачів кафедр переважно перебувають
чоловіки, а саме частка жінок складає лише 39% (або 22 із загальної кількості
56 очільників), у той самий час серед заступників завідувачів кафедри домінують
жінки – 76 % (або 47 із 62) (табл. 1).
Таблиця 1.
Гендерний вимір керівництва кафедр у ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» [2]
Індикатор

Жінки

Чоловіки

Разом

Частка
жінок,
%

Завідувачі

22

34

56

39,3

60,7

100,0

Заступники

47

15

62

75,8

24,2

100,0

Разом

69

49

118

58,5

41,5

100,0
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Частка
чоловіків,
%

Разом,
%

У складі КНЕУ найбільше сприяють професійному зростанню жінок
(серед завідувачів частка жінок дорівнює або перевищує частку чоловіків) лише
третина факультетів та інститутів, а саме фінансово-економічний факультет,
факультет обліку та податкового менеджменту, а також юридичний інститут.
Їх досвід заслуговує на подальше вивчення та впровадження на інших факультетах.
Отже, в українській академічній сфері має місце скляна стеля, яку
необхідно зруйнувати, адже нереалізовані професійні навички жінок є суттєвою
втратою людського потенціалу, що є неприпустимим в складних умовах
геополітичного протистояння з агресивним сусідом. Активні та освічені жінки,
які досягають найвищих щаблів у своєму професійному розвитку є запорукою
сталого розвитку України та відображенням впровадження європейської цінності
гендерної рівності в нашій державі.
Список використаних джерел:
1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз (вчиненого
в Маастрихті сьомого дня лютого тисяча дев’ятсот дев’яносто другого року) та
Договору про функціонування Європейського Союзу (вчиненого в римі двадцять
п’ятого дня березня місяця року одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят сьомого)
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/
994_b06/paran3#n3.
2. Офіційний сайт ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
kneu.edu.ua.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
4. У Держстаті повідомили про зростання торік експорту товарів до ЄС
на 30% [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2413564-u-derzstati-povidomili-pro-zrostanna-torik-eksportu-tovariv-do-esna-30.html
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ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ: НОВІ ВИМІРИ
В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Динаміка глобалізації актуалізує нові проблеми й завдання,
що стосуються методів та інструментів забезпечення сталого розвитку.
До глобальних трендів сьогодення належить укрупнення міст і міграція
гігантських масштабів вкупі із бурхливим розвитком інноваційної
інфраструктури з не менш масштабними наслідками: до середини століття
абсолютна більшість жителів Землі буде сконцентрована в 500–600 містах
з населенням у десятки й сотні мільйонів людей у кожному. Новий феномен
аксіоматично зажадає вдосконалення логістики й управління туристичною
індустрією.
У зв’язку з недавнім виникненням і ще недостатнім з’ясуванням
проблеми фундаментальні розробки щодо її вирішення відсутні. Існують такі
гіпотези подальшого перебігу подій, висунутих фахівцями, зокрема,
К. Нордстремом (Швеція) [6], деякі передбачення Е. Люттвака (США) [4]. Наразі
публікації здебільшого популярного напряму здійснюються у медійній площині,
що потребує заповнення прогалини. Тому до завдань даного виступу віднесено
з’ясування нових глобальних тенденцій динаміки і наслідків урбанізації
й інфраструктури та їх впливу на сферу туризму з формулюванням рекомендацій
щодо їх застосування в Україні.
До останніх вже чітко окреслених тенденцій належить бурхливий
розвиток крупних міст – гігаполісів, причому кількісні аспекти супроводжуються
якісною трансформацією. Гігаполіс персоніфікує концептуальну стратегія
розвитку, яка передбачає об’єднання одного регіону попервах на рівні
інфраструктури, а згодом економіки й політики, і в кінцевому підсумку
трансформацію міського конгломерату насоціально-економічну і політичну зону.
У 2015 р. виник перший гігаполіс, населення якого перевищило
100 млн. чол. гігантська агломерація на сході Китаю. На ділянці розмірами
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300 на 200 км розташовані міста-мільйонники Шанхай (25,9 млн. чол. станом
на 1 січня 2018 р.), Нанкін (7,1 млн.), Ханчжоу (8,2 млн.) [5] і два десятки
менших міст із загальним населенням порядку 3 млн. чол. [7]. Серед них Нанкін
і Ханчжоу – міста-адміністративні центри провінції із процвітаючою економікою,
а Шанхай – безперечний фінансовий центр усього Китаю. Внесок гігаполісу
у ВВП становить 1 трлн. дол., або більше 20 % ВВП країни. Три мегаполіси були
об’єднані мережею швидкісних залізниць, запущено поїзд на магнітній подушці,
що розвиває швидкість до 450 км/год. Інші поїзди теж не уступають у швидкості
й здатні долати 300 км/год., у результаті чого час переміщення з одного міста до
іншого займає 1–2 години – приблизно стільки витрачає середній житель
передмістя на дорогу в центр в Нью-Йорку або Москви.
Прикладом іншої агломерації слугує Лондон: у ньому проживає
приблизно 18 млн. чол. [3] – 27 % усього населення Великобританії
(66,5 млн. чол. [8] ). За іншим даними, станом на 1 січня 2018 р. населення
склало – 14,6 млн. чол. [5]. Ще більша концентрація в сеульській агломерації:
у столиці Південної Кореї та її околицях проживає половина населення країни
(50,9 млн. чол.) [1] або 24,6 млн. [5]. Аналогічні процеси супер урбанізації
відбуваються в Японії, на Близькому Сході, у країнах Європи й Америки. Великі
міста стали притягати до себе величезні кошти, а з ними й потоки міграції.
Процес формування гігаполісів стає незворотним і висуває нові вимоги
до модифікації стратегії розвитку туристичної індустрії. Виходячи з цього,
потрібно передбачити нові моменти в організації та управлінні функціонуванням
туристичної індустрії. Насамперед вони стосуватимуться таких детермінант,
як туристичний маршрут, розробка програм туристичних подорожей, трансфер,
розміщення, харчування, екскурсії тощо. У першу чергу це висуватиме нові
вимоги до програми туристичної подорожі (перебування), в якій зазначаються
дата і час перебування у пунктах зупинки на маршруті, в готелях, відвідуванні
місць туристичного зацікавлення з метою огляду (екскурсії), харчування, а також
переміщення на маршруті за допомогою внутрішньомаршрутних транспортних
засобів. Туристичний маршрут, як завчасно спланована траса послідовного
пересування туристів між географічними пунктами, які будуть відвідані
протягом певного періоду в рамках програми обслуговування, так і додаткових:
розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, спортивних, видовищних,
соціальних заходів тощо, за рахунок підвищення можливостей відвідин більш
швидкого переміщення зазнає диверсифікації.
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Аксіоматично істотно скорочується послуга перевезення (трансфер) –
доставка туристів від місця збору групи до терміналу основного перевізника
(аеропорту, залізничного, річкового або морського вокзалів) і після прибуття
в місце призначення – до готелю, курорту та ін. Збільшення швидкості й
поліпшення логістики дають можливість створити нові тури, урізноманітнити наявні
або додати нові дестинації. Надання послуги розміщення також модифікується
скорочення часу сприяє зменшенню кількості проміжних/транзитних пунктів
і збільшенню запланованих маршрутних цілей. Невід’ємну послугу харчування
цілком реально стане надати у двох-трьох містах на день. Екскурсії, які входять
до складу туристичних послуг, безумовно, очікуватимуть удосконалення
тематики, упорядкування маршрутів, тривалості у часі й уточнення екскурсійних
об’єктів показу. Отже зростаюча концентрація населення, розширення площі
населених пунктів вкупі зі створенням інноваційної інфраструктури створили
реальну можливість значної економії часу.
В Україні навіть найсучасніший потяг не зможе розвинути швидкість
понад 160 км/год., середня швидкість Hyundai складає 118 км/ч, але їх
налічується всього 10 одиниць.
Підвищення швидкості й комфортності рухомого складу вимагає чітко
обґрунтованих завдань і що особливо важливо коштів і механізму реалізації.
Дані детермінанти абсолютно відсутні у підходах та намірах покращення
невтішного наявного стану. Заявлений міністром інфраструктури України
в лютому 2018 р. намір щодо будівництва українського аналога Hypeua
інноваційної транспортної системи Hyperloop(капсульного поїзда, що розвиває
швидкість 1062 км/год.)1сполученням Київ-Одеса, є нереальними і позбавленим
перспектив. Аргументація полягає у наступному:
1. Національна академія наук України не має відповідного досвіду,
наробіток, експериментальних майданчиків, технологій і тим більше фахівців
у даній сфері і не зможе забезпечити якісної експертизи й супроводу проекту.
2. Решта партнерів аналогічно ніколи не мали відношення до розробки
й реалізації подібних проектів.
3. Розвиток Hyperloop, коли вся система залізниць перебуває в жалюгідному
стані, тобто спорудження лише одного маршруту без модернізації радянського

П’ятий вид транспорту ‒ неофіційна назва розробленого власником компаній Tesla
і Spacex Ілоном Маском Hyperloop. Ідея досить інноваційна й концептуально вражаюча
не тільки для України, а й для США.
1
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мотлоху й допотопних вагонів, єсвідченням невірно розставлених пріоритетів
і непродуманих витрат масштабних (і неіснуючих) коштів.
4. Відсутність світової апробації Hyperloop, не говорячи вже про
регулярну експлуатацію, та ще в умовах української дійсності, піддасть
невиправданому ризику велику кількість населення як пасажирів, так і пересічних
мешканців, а також може спричинити провокування чергової техногенної
катастрофи, наслідки якої важко передбачити.
Один із виходів може полягати у використанні вже апробованого шляху,
наприклад, за рахунок придбання безвідмовної технології й швидкісного поїзда
Shinkansen (Японія), на базі якого, набуваючи досвід і навички,розбудовувати
залізничну інфраструктуру та суміжні галузі. Але в концептуальних та
стратегічних підходах національного офіціозу інноваційний підхід повністю
відсутній. Розроблений Міністерством інфраструктури України проект
Національної транспортної стратегії до 2030 р.[8] не передбачає будь-яких
технологічних нововведень.
Резюмуючи, видно що Україна перебуває осторонь реалізації глобальних
технологічних і транспортних проектів. Попри наявність напрочуд вдалого
розташування, інші складові інфраструктура, логістика, інноваційні та креативні
стратегічні рішення або нерозвинені, або відсутні. Лімітуючим чинником
збільшення туристичних потоків виступають політична та економічна
нестабільність, низька якість доріг і безпеки дорожнього руху. Їх подолання
сприятиме вирішенню багатьох соціально-економічних проблем та нарощуванню
обсягів туризму.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
В умовах сьогодення розвиток зовнішньої торгівлі України відіграє
важливу роль в економічному зростанні та є одним з ключових
макроекономічних показників для української економіки і вирішальним
чинником у міжнародних економічних зв’язках. Присутність України на
світовому ринку створює додаткові можливості і стимули для прискорення
економічного зростання в довгостроковій перспективі, забезпечує передумови
активного розвитку підприємств на інноваційній основі, що визначає
конкурентні переваги на світовому ринку товарів та послуг через упровадження
комплексу сучасних форм, методів міжнародних економічних відносин, технікотехнологічного вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці,
якості продукції та послуг. Активізація зовнішньої торгівлі України відкриває
нові можливості для економіки, разом з тим несе певні ризики та проблеми, тому
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важливо проаналізувати тенденції зовнішньої торгівлі України та визначити
її перспективи.
Економічні та політичні процеси, які відбуваються в Україні протягом
останніх років, суттєво змінили показники та орієнтацію експортно-імпортної
діяльності країни. Протягом останніх років намітилася тенденція до скорочення
експорту в Україні, однак 2017 р. став переломним і, згідно статистичних даних,
експорт товарів та послуг у цьому році склав 52 329,6 млн. дол. США, що на
16,0 % більше попередніх об’ємів. Імпортні операції в Україні постійно
зростають і в останній звітний рік ця тенденція збереглася. У 2017 р. імпортні
операції склали 54955,0 млн. дол. США, що свідчить про їх зростання на 23,3 % [1].
Стан та розвиток економіки, зміни у зовнішньоекономічній діяльності
характеризує не лише динаміка основних показників, а й їх співвідношення.
До 2016 року зовнішньоторговельний баланс був позитивним і його сальдо
складало 2885,8 млн. дол., однак, починаючи з 2017 р. ми маємо суттєві зміни,
негативне сальдо у розмірі 2625,4 млн. дол. США [1].
Аналізуючи показники зовнішньої торгівлі, варто звернути увагу на
її структуру, що впливає на динаміку та специфіку розвитку. В регіональному
вимірі зріс експорт товарів до країн Європи в цілому та ЄС зокрема (30 %),
Африки, зокрема Алжиру (126,1%) та Америки (94,1 %). При цьому слід
зазначити, що в останньому році найбільшим ринком збуту української продукції
були країни Азії, далі йде Європа, тоді як питома вага СНД склала всього 15 %
(в тому числі РФ – 10 %). Україна експортувала до Росії товарів на 9,6 % більше,
ніж в 2016 році (3,9 млрд. дол. США), а імпортувала російських товарів більше
на 39,9 % (7,2 млрд доларів), основну частку яких становлять бензин, паливо
і нафтопродукти [2].
Як видно із попереднього аналізу, український експорт зазнав значних
змін, спрямувавши орієнтованість з ринків країн СНД на ринки Європи,
Америки, Азії. Зміни в зовнішній торгівлі України можна пояснити змінами
позицій окремих регіонів в міжнародному поділі праці, географічною
переорієнтацією вітчизняних товаровиробників, російською агресією тощо.
В структурі експортних операцій України в 2017 році домінували
продовольчі товари та сировина для їх виробництва (41 %), чорні і кольорові
метали та вироби з них (23,4%), мінеральні продукти (9,1 %). Основну частку
займає сільськогосподарська продукція, що має тенденцію до постійного
зростання з 26 % у 2012 р. до 43 % у 2017 р. Однак, основою аграрних
експортних операцій є сировина, частка якої становить майже 50 %. Експортні
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послуги представлені, в основному, транспортуванням природного газу та нафти,
на які припадає біля 49 % [3].
Що стосується імпортних операцій, то в 2017 р. спостерігалось зростання
обсягів імпорту майже всіх товарних груп, при цьому найвищі темпи зростання
продемонструвала товарна група «палива мінеральні, нафта і продукти її
перегонки» – 149% та «мінеральні продукти» – 147,2 %. Імпортуються в Україну
переважно споживчі товари, що складають третю частину імпорту. Ця ситуація
веде до високої залежності від енергоресурсів. Проблемою в зовнішній торгівлі
України є те, що вона постачає на експорт переважно сировину, напівфабрикати,
метали, а імпортує готові вироби, тобто кінцеву продукцію.
На зовнішню торгівлю України впливають ряд чинників, серед яких варто
виділити: мінливість кон’юнктури світових ринків на певну продукцію українського
експорту; сировинний характер експортованої продукції, військова та торговельна
агресія Росії [4]. Основні ризики, що впливають на українську економіку,
і зокрема, зовнішню торгівлю, включають триваючу агресію Росії та
несприятливу кон’юнктуру світових цін на основні товари українського
експорту. До проблем розвитку зовнішньої торгівлі України варто віднести
структуру експорту України, яка є переважно сировинною, дестабілізацію
виробництва і зниження світових цін на сировину, окупацію Криму та військові
дії на Донбасі, які призводять до негативних наслідків співпраці між країнами,
обмеження транзитного руху українських вантажів через територію Російської
Федерації.
Для покращення та активізації експортно-імпортних операцій країни
варто особливу увагу звернути на зміну товарної структури українського
експорту і перехід виробництва на середньо- та високотехнологічну продукцію.
На економіку України суттєво впливає зовнішня торгівля, тому що 50 %
національного ВВП складає саме експорт, а значить зростання експортних
операцій принесе додатковий ріст ВВП. Отже, стратегічне завдання українського
уряду полягає в підтримці вітчизняних експортерів, що забезпечить суттєвий
рівень економічного зростання.
Сьогодні уряд працює над збільшенням українського експорту до країн,
з якими існують угоди про вільну торгівлю, зокрема, до країн ЄС, відновлення
промислового виробництва і залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій до
України в переробну сферу. З цією метою Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України, за участі представників наукових та ділових кіл, експертів,
керівників зацікавлених центральних органів виконавчої влади розроблена
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Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на
період 2017 – 2021 рр. [5]. Її головне завдання – підвищити конкурентоспроможність
українського експорту шляхом зменшення перешкод та визначення конкретних
заходів за допомогою чітких кроків.
Таким чином, для покращення сучасного стану розвитку зовнішньої
торгівлі України потрібно активізувати такі напрями: збільшити експорт
на ринок європейських держав, освоїти великі ринки Азії та Африки, а також
відновити свої позиції на традиційних ринках СНД. Окрім того варто розширити
експортний потенціал країни, використовувати новітні технології та наукомістке
виробництво, розвивати людський капітал, залучати прямі іноземні інвестиції,
запроваджувати на підприємствах сучасні рівні виробничої і технологічної баз
тощо. Досягнення довготривалих позитивних результатів у зовнішній торгівлі
забезпечить експорт наукомісткої інноваційної продукції, що призведе до
сталого розвитку та успіху України на світових ринках.
Список використаних джерел:
1. Зовнішньоторговельний баланс України у 2017 році. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
2. Зовнішня торгівля України товарами у 2017 році [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
3. Зовнішня торгівля України послугами у 2017 році [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
4. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
5. Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку
торгівлі на період 2017 – 2021 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://me.gov.ua/Documents/Detail?DorozhniaKartaStrategichnogoRozvitkuTorgivli20
17-2021.

202

УДК 141.7:316.42-027.541](4/9)
Северин-Мрачковская Людмила
кандидат філософських наук, доцент,
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана,
Киев, Украина
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРАЛИ И ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В начале 90-х гг. прошлого века среди тех, кто исследовал вопросы
развития, существовало мнение, что силами рыночного капитализма можно
перенести миллиарды людей из нищеты в новую эру устойчивого развития.
Эти надежды, к сожалению, не оправдались [3, с. 60; 6; 7].
Сегодня политика развития пересматривается. В Комплексной стратегии
развития Всемирного банка (КСР) [11], в Докладе о мировом развитии
за 2003 год [2], Доклады о борьбе с бедностью за 2000–2001 гг. [12] опираясь
на накопленный опыт и учитывая те силы, которые будут формировать
ландшафт будущего развития, с целью определить его основные направления
делается попытка лучше понять все аспекты политики в области развития.
Существует мнение, что в первые десятилетия XXI века две силы
в значительной степени влияют на ландшафт мирового развития: глобализация
(интеграция мировой экономики продолжается благодаря расширению потоков
товаров и услуг, капитала, рабочей силы и идей, а также совместным действиям
стран по решению глобальных экологических проблем) и локализация
(рост требований по усилению местной автономии, чему способствует растущая
концентрация населения развивающихся стран в центрах урбанизации)
[3, с. 160].
В общем, характеризуя глобализацию как интеграцию стран мира
и локализацию как стремление к самоопределению и передачи власти «вниз»,
стоит отметить, что эти, на первый взгляд, разнородные и взаимосвязанные силы
имеют важное общую черту: они революционизируют традиционные формы
централизованного управления и во степени влияют на дискуссию об
устойчивом развитии.
Устойчивое развитие трактуется как способ бытия современного мира,
который предполагает равенство между поколениями, т. е. предоставление
возможности будущим поколениям развиваться так же, как развивается
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поколение настоящее. Путь развития становится постоянным лишь в том случае,
если с течением времени он обеспечивает сохранение и рост общих капитальных
активов, к которым относятся: обработанный капитал (машины, механизмы,
дороги), человеческий капитал (знания, навыки), социальный капитал
(взаимоотношения и институты) и экологический капитал (леса и коралловые
рифы) [3, с. 26].
Одним из важных аспектов проблемы устойчивого развития
современного мира в контексте общепланетарных тенденций глобализации
и локализации является вопрос о человеческом капитале, роли институтов
и значении институционального подхода в формировании политики развития.
Институты – это правила (неформальне (традиции) и формальные
(регулирование, законы, конституции)), организации (правительственные
учреждения, фирмы, организации гражданского общества, полиция, суды)
и общественные нормы, способствующие координации человеческих действий
[2, с. 38].
К формальным институтам относятся кодифицированные правовые
нормы, законы, положения, контракты и т.п., а также процедуры и организации,
производящие, модифицирующих интегрируют и воплощают в жизнь эти нормы
и законы (от законодательных органов власти в центральный банк). Спектр
неформальных институтов простирается от доверия к другим формам социального
капитала: от моральных норм, глубоко укоренившихся и определяющих
общественное поведение, к неформальным механизмам и сетям координации.
Видное место среди международных неформальных институтов
занимают морально-этические институты, такие, например, как моральные
ценности и социальные нормы. Именно они играют важную роль при обмене
товарами и услугами в сельской местности, где хозяйственные отношения
основаны, в основном, на тесных личностных связях, знании характера
отдельных лиц и других формах социального капитала. Такие моральные
ценности, как взаимное доверие, уважение, справедливость, ответственность
и т. д. в значительной степени детерминируют экономическое поведение людей
в деревне, тогда как в городе оно практически полностью определяется
формальными институтами.
Силы глобализации и локализации требуют создания надежных
морально-этических институтов, в частности, доверия и сотрудничества
(партнерства). Необходимость в их формировании, развитии и практическом
применении возрастает особенно тогда, когда страны обязуются сделать
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односторонние или совместные шаги по преодолению тех или иных кризисных
явлений, которые, к сожалению, имеют место в современной общественной
жизни, в часности, в экономике. Взаимосвязь морали и экономики очевидна.
Ведь рыночная экономика – это не просто сложный хозяйственный механизм,
но и сложный социокультурный и психологический феномен, который
предполагает определенную культуру и психологию хозяйственного поведения,
развитие социально-духовных мотивов, прежде всего, моральных, деловую этику.
Именно они становятся сегодня решающим условием роста эффективности
и коммерческого успеха предприятия или учреждения. Моральная мотивация
была и по-прежнему остается основой и необходимой составляющей успешной
деятельности предпринимательства, детерминируя, например, практику
добродетельности и меценатства [4].
Отметим, что предпринимательская деятельность должна формироваться
и развиваться не на основе полного разрушения старого, а на почве сочетание
древних и современных традиций. Эти изменения согласуются с мнением, что
процесс «рационализации» и «модернизации» мира не должен затрагивать
елементарного, глубинного уровня межчеловеческого общения – простых
законов нравственности. Концепция цивилизованных рыночных отношений,
к которым стремится современный мир, должна содержать не только
материально-хозяйственные, но и социокультурные, психологические,
моральные компоненты [1, с. 19–23].
О важности моральной компоненты в будущем развитии мира,
в частности, в сфере экономики, свидетельствуют: Декларация тысячилетия ООН [8],
Повестка дня на 21век [9], Доклады о человеческом развитии за 1990, 2009, 2010,
2011 гг. [10], принципы Глобального договора [5].
Проблема взаимосвязи экономики и морали является актуальной для
стран
постсоветского
пространства,
поскольку
развитие
бизнеса
(предпринимательства) в них во многом определяется типом и уровнем
экономической и духовной культуры общества. Однако, опасным для общества
на этапе его системной трансформации является распад духовной среды и отсутствие
морально-мотивационных источников осуществляемых преобразований. Мы
столкнулись с ситуацией, когда на месте системы прежних взглядов и убеждений
формируется состояние своеобразного мировоззренческого «вакуума». Общество
все чаще сталкивается с феноменом безразличного человека, эффектом его все
большей отрешенности от трансформационных преобразований. Выход из такой
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кризисной ситуации – возрождение и следование нравственным ценностям,
нормам и идеалам.
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МІЖДЕРЖАВНІ ПОДАТКОВІ УГОДИ ЯК ЧИННИК ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Україна, займаючи стратегічне територіальне розташування, велику
кількість розвинених та диверсифікованих галузей, значний експортний
потенціал, може бути дуже привабливою для іноземних інвестицій.
Для покращення
інвестиційного
клімату
проводиться
удосконалення
податкового законодавства України, його адаптація до стандартів країн ЄС та
ОЕСР. Зокрема, в рамках чинної Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом [2] передбачається прийняття Україною заходів щодо зближення
політики та законодавства у сфері оподаткування – підвищення ефективності
податкового адміністрування.
За даними Державної служби статистики України, станом на жовтень
2017 року Україна освоїла 39,72 млрд дол. США іноземних інвестицій. До десяти
основних країн-інвесторів, на які припадає 80,7% загального обсягу прямих
інвестицій, увійшли Кіпр (10,2 млрд. дол.), Нідерланди (6,6 млрд дол.), Росія
(4,4 млрд дол.), Німеччина (1,8 млрд. дол.), Велика Британія (2,2 млрд. дол.),
Віргінські острови (1,7 млрд. дол.), Швейцарія (1,5 млрд. дол.), Франція
(1,4 млрд. дол.), Австрія (1,3 млрд. дол.), Люксембург (979 млн. дол.) [1].
Незважаючи на зростання з початку року обсягів залучених іноземних
інвестицій на 5,9 %, ситуація із залученням зарубіжного капіталу є критичною,
адже зарубіжні інвестори не впевнені у захищеності та прибутковості своїх
інвестицій. На даний час існує значна потреба в створенні платформи для
взаємодії влади та інвесторів.

207

Одну із провідних ролей у вирішенні цієї проблеми та одночасному
підвищенні ефективності податкового адміністрування відіграє укладення угод
щодо уникнення подвійного оподаткування [4].
Україна уклала 74 угоди про уникнення подвійного оподаткування.
Ці угоди укладені з майже всіма країнами «великої десятки» іноземних
інвесторів, разом з тим, значна частка інших угод відчутного впливу на обсяги
іноземних інвестицій в Україну не мають. Причиною цьому є залежність
активності іноземних інвесторів від багатьох інших чинників, зокрема, їх цілей,
економічного стану країни загалом та окремих галузей промисловості,
в які планується здійснювати інвестиції тощо.
Однак, угоди щодо уникнення подвійного оподаткування все ж таки
важливі для іноземних інвесторів, оскільки, як правило, пом’якшують характер
внутрішнього податкового законодавства країни – реципієнта інвестицій.
Підтвердженням зазначеному вище виступають результати дослідження
проведеного американськими науковцями [3], які вказують, що податкові угоди
між країнами особливо ефективні для сприяння міжнародному руху капіталу
в країни, які мають складне законодавство та слабко структуровану економіку.
Україна, не будучи членом ОЕСР, як правило, керується Типовою
Конвенцією ОЕСР при укладенні угод щодо уникнення подвійного
оподаткування і використовує Коментарі Типової Конвенції ОЕСР як основу для
їх тлумачення. Основні положення угод щодо уникнення подвійного
оподаткування, укладених Україною, визначають податкові зобов'язання між
нею та її партнерами по цих угодах у таких ключових сферах, як постійне
представництво, сплата податку на дивіденди, проценти та роялті та
оподаткування прибутку. Україна односторонньо не надає пільг для сплачених
податків від доходів, отриманих поза межами її юрисдикції. Проте взаємні пільги
доступні в межах угод щодо уникнення подвійного оподаткування.
Україна також є учасницею багатосторонньої Конвенції ОЕСР / Ради
Європи про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.
Базова (основна) ставка податку в Україні загалом встановлена на рівні
18 %. Цей податок стягується з пасивних джерел доходів нерезидентів в Україні,
таких як дивіденди, більшість процентних платежів та роялті.
Інші платежі, такі як орендна плата, виручка від реалізації нерухомості
в Україні, прибуток від торгівлі цінними паперами, інжинірингові комісії,
агентські комісії та інші доходи нерезидентів з їх джерелом в Україні,
за окремими винятками, також підлягають оподаткуванню.
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Насамперед, ставка податку на прибуток може бути знижена або усунена
в окремих випадках відповідно до укладених угод про уникнення подвійного
оподаткування, що позитивно впливає на обсяги залучення інвестицій.
Її величина є виключною у межах кожної угоди, що потребує їх окремого
розгляду.
Привабливість цих угод дещо погіршується при застосуванні іноземними
інвесторами посередницьких структур для проведення складних транснаціональних
договорів, насамперед, з-за посилення боротьби фіскальних органів із
уникненням від сплати податків, розвитку міжнародних систем обміну
інформацією та аудиту. Остаточна вигода від використання посередницького
режиму буде залежати від впливу використання посередницької структури
на фінансові результати інвестора та величину передбачуваних податкових пільг.
Ефективним доповнюючим інструментом, що стимулює іноземні
інвестиції, до угод про уникнення подвійного оподаткування є міждержавні
інвестиційні угоди. Їх призначення – створення сприятливого, безпечного
та ефективного режиму інвестування, а також для зменшення політичних ризиків
для іноземних інвесторів у країнах перебування. Вони передбачають, на відміну
від угод про уникнення подвійного оподаткування, більш ефективний механізм
врегулювання суперечок. Відповідно до українського законодавства,
міждержавні інвестиційні угоди про інвестиції, крім того, як правило, мають
вищу юридичну силу над національним законодавством.
Для покращення дії угод про уникнення подвійного оподаткування
в частині сприяння залученню іноземних інвестицій вважається за доцільне:
- розробка та впровадження на доповнення до угод програм
співробітництва щодо дотримання законодавства та укладання договорів про
попереднє узгодження ціноутворення;
- використання ефективних процедур вирішення суперечок на основі
реалізації мінімальних стандартів процедури досягнення взаємної домовленості;
- доповнення угод застосуванням міжнародних конвенцій щодо протидії
розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування;
- підтримання процесів щодо удосконалення національного податкового
законодавства та вироблення прозорих процедур з надання податкових пільг.
Таким чином, угоди про уникнення подвійного оподаткування,
передбачаючи можливість збереження більшої частки прибутку у власному
розпорядженні інвесторами, виступають дієвим стимулом при залученні
іноземних інвестицій. Водночас вони не є виключним стимулом для іноземних
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інвесторів щодо вкладення капіталу в економіку певної країни внаслідок впливу
ряду інших чинників. Разом з тим, співпраця та координація щодо розробки
узгоджених міжнародних стандартів та міждержавних програм співробітництва
в податковій сфері та їх послідовне впровадження відіграють важливу роль
у подоланні економічної невизначеності, що дозволяє підвищити ефективність
розглядуваних угод у вирішенні питання залучення іноземних інвестицій.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ILOŚĆ POŻARÓW W POLSCE
CZASÓW WIELKIEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Oprócz czynników naturalnych, takich jak pogoda; technicznych wśród
których warto wymienić jakość wykonania budynków, czy materiały (mniej lub
bardziej palne) z których je zbudowano warto wymienić i te najbardziej zależne od
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woli ludzkiej oraz od działania samych osób zainteresowanych. Ten ostatni element
jest szczególnie widoczny w czasach nam najbliższych, gdy na skutek
upowszechnienia się instytucji ubezpieczeń majątkowych celowe niszczenie własnego
majątku stało się źródłem dodatkowych zysków dla nieuczciwych osób.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze polskie zdecydowały się
przyjąć i przeszczepić, początkowo tylko na terenie b. Królestwa Polskiego, a później
na znakomitej większości obszaru państwa (poza Warszawą i terenem dawnego zaboru
pruskiego) model rosyjski, w którym państwowy monopolista w postaci Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych stał się przymusowym ubezpieczycielem nieruchomości od
ognia. I od tej pory, pomimo zmian nazwy publicznego ubezpieczyciela (od 1921 roku
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, a od 1927 Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych) i drobnych korekt w zakresie obowiązku
ubezpieczeniowego, aż do końca istnienia II Rzeczypospolitej mieliśmy do czynienia
z jednym dużym zakładem obsługującym znacznie powyżej 90% ubezpieczeń od ognia
oraz grupą z reguły mniejszych ubezpieczycieli prywatnych, zajmujących się
w większości pozostałymi działami ubezpieczeń [2, s. 83]. I to polityka tego
ubezpieczyciela w połączeniu z aktualną sytuacją gospodarczą miała największy
wpływ na zachowania ubezpieczonych w całym okresie istnienia Polski
międzywojennej. Dlatego też przeprowadzona analiza odnosi się właśnie do tego
zakładu ubezpieczeń z pominięciem pozostałych ubezpieczycieli.
Dla lepszego zobrazowania zachodzących na rynku ubezpieczeń zjawisk
należy z okresu tego wydzielić dwa niemal równej długości podokresy: pierwszy
trwający od końca 1918 roku do połowy 1924 i drugi od połowy 1924 do początków
1930 roku.
W pierwszym z nich rodzące się z trudem państwo borykało się z ogromnymi
problemami gospodarczymi, w tym również z wciąż przyspieszającą inflacją, która w
1923 roku przekształciła się w hiperinflację [1, s. 275]. Ta słaba kondycja polskiej
gospodarki w połączeniu z ostrożną polityką ubezpieczycieli, którzy dopiero tworzyli
zręby systemu ubezpieczeń na ziemiach polskich, nie skłaniały ubezpieczonych do
podejmowania świadomych działań wymierzonych we własny majątek.
Sytuacja diametralnie zmieniła się w drugim podokresie, czyli tuż po reformie
walutowej premiera Władysława Grabskiego, dokonanej w kwietniu 1924 roku.
Pozwoliła ona na zahamowanie inflacji, ustabilizowanie gospodarki i jej dynamiczny
rozwój w następnych latach. Reforma ta miała też przemożny wpływ na rynek
ubezpieczeń w naszym kraju. Niska inflacja pozwoliła na precyzyjne oszacowanie
wartości ubezpieczanego majątku, który utrzymywał realną cenę przez szereg
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kolejnych lat. Uszczelnienie systemu pozwoliło na rozciągnięcie obowiązku
ubezpieczenia na większą ilość nieruchomości, ułatwiały ten trend również zmiany
w prawie, co w konsekwencji doprowadziło do obniżenia składki i zachęciło również
najuboższych do zaprzestania unikania asekuracji.
Jednak te korzystne trendy spowodowały również większą opłacalność
procederu wyłudzania odszkodowań. W warunkach niskiej inflacji nie zachodziły
przeszkody widoczne tak wyraźnie we wcześniejszym podokresie. Stąd też powoli, ale
stopniowo rośnie każdego roku palność nieruchomości, osiągając w poszczególnych
latach wartości rzędu: w 1925 roku – 36,6%, w 1936 roku – 37,2 %, w 1927 roku już
50,4 %, w 1928 – 55,9 % i wreszcie w 1929 roku niebezpieczne dla płynności
finansowej zakładu 72,2 % [5, s. 13, 6, s. 13].
Wielki kryzys gospodarczy, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych
jesienią 1929 roku, do Polski dotarł z kilkumiesięcznym opóźnieniem w 1930 roku,
ale pozostał też dłużej, bo o ile szacuje się, że Zachód wyszedł z niego w 1933 roku, to
u nas ożywienie nastąpiło dopiero po 1935 roku. W niektórych jednak biedniejszych
rejonach i gałęziach gospodarki jego skutki odczuwalne były aż do wybuchu II wojny
światowej. Ogromne bezrobocie, spadek produkcji krajowej o połowę, bankrutujące
zakłady przemysłowe i ubożejąca w szybkim tempie wieś, to główne objawy kryzysu
na ziemiach polskich. Jednocześnie jednak rząd utrzymywał wysoki kurs złotego, nie
chcąc ponownie dopuścić do zbyt wysokiej inflacji [1, s. 311].
Sytuacja gospodarcza kraju nie mogła pozostać i nie pozostała bez wpływu na
rynek ubezpieczeń. Z jednej strony ubezpieczyciele zaczęli się borykać z wielką liczbą
obywateli, którzy nie byli w stanie podołać obowiązkowi opłacania składek z tytułu
przymusowych ubezpieczeń, o dobrowolnych już nie wspominając. Z drugiej zaś brak
tego czynnika zabezpieczającego przed wyłudzeniami w postaci wysokiej inflacji nie
chronił już zakładu tak jak jeszcze kilka lat wcześniej.
Wyniki analiz statystycznych wykazały w tym okresie jeszcze jeden
niepokojący wskaźnik. Otóż stwierdzono, iż płonące nieruchomości są z reguły wyżej
ubezpieczone od pozostałych i przeważnie powyżej swojej rzeczywistej wartości,
co nie mogło być przypadkowe i znacznie pogarszało wyniki ubezpieczyciela. Tylko
w samym 1931 roku ustalono, iż średnia suma ubezpieczenia płonącej budowli jest
o 17% wyższa od średniej kwoty ubezpieczenia nieruchomości w ogóle. Różnice te
w rozbiciu na trzy prowincje, w jakich zazwyczaj prezentowano wyniki przedstawiały
się następująco: najgorzej sytuacja wyglądała w województwach południowych, gdzie
różnica pomiędzy wartością polisy spalonej budowli była o 68 % wyższa od średniej
sumy ubezpieczenia budowli w tym rejonie; nieco lepiej w województwach
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wschodnich, gdzie ta różnica wynosiła 32%; zaś najlepiej sytuacja wyglądała
w województwach centralnych, gdzie najwyraźniej oszuści nie operowali tak
swobodnie, tam różnica była ujemna i wynosiła minus 6% [15, s. 17].
Reasumując, zauważyć należy, iż w analizowanym okresie na skutek braku
wyobraźni, czy wręcz błędów w ocenie perspektyw rozwoju popełnionych tuż przed
wybuchem światowego kryzysu gospodarczego przez kierownictwo Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych doszło do kumulacji niekorzystnych zjawisk,
których skutki mogły być katastrofalne zarówno dla samego ubezpieczyciela, jak i dla
jego klientów. Można zaryzykować stwierdzenie, iż gdyby do podobnych
nietrafionych decyzji doszło w łonie prywatnego podmiotu, to w połączeniu
ze wskazanymi czynnikami mogłoby to doprowadzić nawet do upadku zakładu. Jednak
ze względu na fakt, iż mieliśmy do czynienia z faktycznym monopolistą na rynku
ubezpieczeń nieruchomości od pożarów, który cieszył się ochroną i korzystał z opieki
władz państwowych, wzorujących się w tym względzie na interwencjonistycznej
polityce gospodarczej Zachodu, udało mu się przetrwać.
Drugim zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, jest nadzwyczaj korzystne
środowisko dla działalności przestępców ubezpieczeniowych wytworzone również na
skutek błędów popełnionych przez publicznego ubezpieczyciela. Splot tych
chybionych decyzji i niekorzystnych zjawisk ułatwił wyłudzanie odszkodowań.
Dlatego mając świadomość, iż jest to teza dość śmiała trzeba podsumować niniejsze
rozważania konkluzją brzmiącą tak, że zakład poświecił wiele lat, środków i wysiłków
na walkę ze skutkami własnych błędów, które w innych warunkach mogłyby zostać
skorygowane i naprawione o wiele mniejszym nakładem zasobów własnych.
Jednocześnie warto w tym miejscu podkreślić, iż mimo korzystnych zmian
w technologii budowy nieruchomości, jakie obserwujemy w analizowanym okresie
i wbrew zamierzeniom ubezpieczycieli, wspierających ogniotrwałą technikę
wznoszenia budowli nie udało się zmniejszyć liczby pożarów, przeciwnie – wzrosła
ona i to znacznie. Prowadzi nas to do jednoznacznego stwierdzenia, iż to czynnik
ludzki wywierał największy wpływ na ilość pożarów w okresie wielkiego kryzysu
gospodarczego.
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THE CULTURAL AND CREATIVE ECOMIC’S PARADIGM
Policy strategies to develop the cultural and creative industries are typically
associated with expanding markets for cultural goods and services. They seek to
develop these industries by promoting innovation and creativity, leading to the
development of original forms of intellectual property and supporting industries based
around culture and entertainment. In some instances, such as cultured urban
regeneration strategies, cultural and creative industries are positioned as an alternative
to traditional manufacturing industries. As an academic field, interest in the cultural
and creative industries has ranged across communication, media and cultural studies,
economic and cultural geography, the creative and performing arts, and applied
cultural economics. Some authors have seen critical analysis of these industries as an
important way of bringing academic work together with cultural producers, particularly
in new industries in the digital economy. Others have been concerned about the
negative consequences of these industries, including the commodification of culture
and the growing precarity of creative labor [11].
The cultural and creative industries refer to those parts of the modern economy
where culture is produced and distributed through industrial means, applying the
creativity of individuals and groups to the generation of original cultural product,
which may have commercial value either through direct sale to consumers or as
intellectual property. The cultural and creative industries typically bring together the
arts, media, and design sectors, with a focus upon convergent digital technologies and
the challenges and opportunities of globalization. While discussion of the cultural and
creative industries can be traced back to the 1940s, it was in the 1990s and 2000s that
they came to prominence as both an academic and a policy issue.
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The creative economy concept has emerged as a means of focusing attention
on the role of creativity as a force in contemporary economic life, stating that
economic and cultural development are not separate but can be a part of a larger
process of development.
The term first appeared in John Howkins’ 2001 book, The Creative Economy:
How People Make Money From Ideas, where he defined the creative economy as “the
transactions of creative products that have an economic good or service that results
from creativity and has economic value” [9, p. 8].
Today the most often cited definition of the creative economy is from the UK
Department of Culture, Media and Sport (DCMS). They define the creative economy
as “those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and
which have a potential for wealth and job creation through the generation and
exploitation of intellectual property” (DCMS, 1998) [2; p.3].
As a relatively new academic field, there is not a subject of active discussion.
But since the notion of creative industries was first articulated in the United Kingdom
in 1997, the term has caught on and experienced a global rise. Scholars from different
geographical regions have theorized this old industry in new languages, such as
creative class, cultural industries, and creative clusters and cities (Florida, 2002 [4];
Lash & Lury, 2007 [10]; Pratt, 2004 [13]), as well as from the perspectives of
management and creative laborers (Bilton, 2007 [1]; Hesmondhalgh & Baker,
2011 [6]). However, author Terry Flew notes, “[F]ewer attempts have been made to
situate this discussion in a global context” [3, p. vii]. That is why Global Creative
Industries explores the contradictions, traditions, and challenges of this vibrant
economic sector both within and outside the West. Flew 2012 and Flew 2013 provide a
synthesis of creative industries, with a policy focus and a global perspective,
respectively. Caves 2002 applies the framework of new institutional economics to the
creative industries, while Howkins 2002 aligns the creative economy to questions
around copyright and intellectual property. Davies and Sigthorsson 2013 consider the
implications of the creative industries concept for working in its requisite industries,
such as music, fashion, and design.
For us very useful became the Terry Flew’s book “Global Creative Industries”
[3], where he focuses on one aspect of the industries, production, consumption,
markets, places, and policies and not only reports the latest research but also juxtaposes
similar and sometimes contradictory models or findings. Flew summarizes six current
models of creative industries that national and transnational agencies employ.
The complexity of modeling reflects the evolving nature of the creative industries “that
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def[ies] simple definitions and classificatory schemes” [3, p. 3]. The difference in these
models lies with the breadth and depth. The breadth question includes which industries
are considered creative. It also concerns to what extent a shift toward a creative
economy is reflected by the growth of these creative sectors. The depth question, on
the other hand, asks about the interconnectedness among the various vertically
connected activities. For example, music is considered a creative industry, but is the
production of musical instruments also part of the creative industry? Apart from the
macro-level debate of what counts as a creative industry, Flew also points out the
ambiguities in the global, creative, and economic natures of these so-called global
creative industries. First of all, while multinational companies dominate the world
economy, the world’s three largest media and communications companies in terms of
revenue (AT&T, Verizon, and NTT) derive most of their revenue from their home
countries. The importance of national media corporations and the fact that imported
contents are often localized based on the local audience also suggest the global has not
yet totally replaced the local. Flew discusses several characteristics that mark the
uniqueness of the production of creative industries: immateriality, need for novelty,
diverse product lifecycles, quasi-public good nature, and nearly zero marginal costs in
producing subsequent copies. Among these features, Flew suggests that “analyses of
innovation and creativity as the central and defining features of the rise of the creative
industries raise as many questions as they answer” [3, p. 35]. This is because the
different creative industries face different expectations of innovation (fine arts vs.
video games). Incremental innovations that can fit into the existing genre are usually
preferred over radical innovations that transform the industry. Besides, treating
innovation as the defining feature of creative industries may conflate creative
industries with manufacturing industries, where innovations are also continuously
researched and implemented.
Third, Flew indicates that “in analyzing consumption, its economic dimensions
are not the only consideration” [3;p. 64]. Three issues are pertinent: Consumption of
cultural products is closely related to one’s class and status; consumption is a means
for the powerful to manipulate and influence the powerless; and consumption is a site
where people express and construct their identities and maintain social relationships.
Treating the creative industry purely as an economic sector thus misses its cultural,
ideological, and political dimensions.
Throughout the book, Flew highlights various theoretical traditions that
scholars have used to examine creative industries. For example, looking at the
consumption aspect, he contrasts Herbert Schiller’s (1976) cultural imperialism thesis
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with the “glocalization” thesis. The former sees the global spread of Western cultural
products as economic, political, and cultural domination of the rest of the world,
thus global culture is in fact Westernized culture. The latter thesis underscores both
that local audiences have the power to interpret Western media products and that a
significant amount of imported content must be refined and adapted according to the
local taste. In the “Markets” chapter, Flew introduces the neoclassical economics
viewpoint, which underscores the analysis of “market failure” of the cultural and media
markets, and then presents two other perspectives – political economy and new
institutional economics. Political economy stresses the social, power, and ethical
relations behind the production, distribution, and consumption of cultural products,
whereas new institutional economics incorporates various institutional arrangements,
such as the market, corporations, and networks, into the analysis of the cultural market.
These theoretical perspectives allow readers to approach creative industries from
diverse angles.
Finally, Flew pinpoints the challenges faced by creative practitioners and, in
the latter half of the book, policy makers. In the “Production” chapter, the author
discusses the issue of managing creative laborers. He agrees with Pierre Menger (1999)
that the labor market of creative industries is similar to the secondary market because
short-term contracts are prevalent; at the same time, it also resembles the primary
market because it consists of highly educated laborers. The creative nature of the
workplace also encourages a “soft control” that emphasizes one’s reputation in the
organization and the industry rather than economic rewards. In discussing the market,
Flew draws on Albert Hirschman’s (1970) notions of “exit” and “voice” of customers.
Both exit (quitting the market) and voice (communicating with producers) allow the
cultural producers to improve the quality of their products or services. However, exit
may not work if customers leave the market before producers can respond. Likewise,
voice depends on the presence of mechanisms that allow complaints to be
communicated effectively and economically.
Jumping from the industrial level to the policy level, looks at creative cities
and creative clusters. Flew reports on studies in this chapter that aim to discover the
underlying commonalities of creative cities. Peter Hall (2000) points out, from a
historical perspective, that major creative cities in the past were cities with rapid
economic and social transformations, a considerable number of wealthy people, a
strong presence of high culture, a diverse population, and widespread counterconservative sentiments. Richard Florida (2002) claims that technology, talent, and
tolerance are the key factors in attracting the creative class. His efforts in devising a
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golden formula for creative cities, however, have critics, who argue that his approach
ignores urban planning, gentrification, and social inequality. On the other hand, the
discussion of creative clusters is less debated. It is generally agreed that a cluster can
promote productivity and innovation due to knowledge-sharing among companies and
talents in the same location. The important question is, how can public policy produce
“the embedded social networks and knowledge transfer” [3, p. 120] underlying creative
clusters? Chapter 6, the final chapter, addresses national policies. Flew reports a
widening in the scope of cultural policies, from a “patron” model, which focuses solely
on funding the arts, to an “architect” model, which regards cultural policy as a way to
develop not only national culture but also social welfare. This new, more holistic
approach to governance, defined as “the totality of institutions and instruments that
shape and organize a policy system” [3, p. 135], involves discarding the bureaucratic
thinking that dichotomizes the market and the state. Under this paradigm, states not
only subsidize their arts and regulate the commercial creative sectors, but also cultivate
an environment that facilitates the growth of existing cultural and creative industries
and the development of new ones. This requires a “whole-of government approach”
[3;p. 146] that includes investing human capital, providing technological infrastructure,
developing cultural management strategies, supporting small and medium-sized
cultural organizations, setting up creative clusters, and gathering data about the
national creative industries. Flew distinguishes among five approaches of cultural and
creative policies that a state can adopt, which are different in their: (1) goals, (2)
actions required, (3) indicators of success, (4) levels of policy (local vs. national), and
(5) forms of interaction with cultural producers (direct vs. indirect). Finally, Flew
highlights the importance of strengthening intellectual property rights protections in
developing regions because this can attract businesses from developed regions and
bolster the creative industries in the developing regions. Through presenting the
industries’ contradictions, traditions, and challenges, Global Creative Industries offers
a comprehensive introduction to the subject.
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ПЕРЕКЛАД: НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Комунікація завжди була важливою потребою для всіх суспільств. З часів
наших предків-печерників люди спілкувалися по-різному. Процес комунікації
незалежно від його роду може відбуватися між людьми як однієї культури та
мови,так і між представниками різних культур. Зазвичай більше проблем виникає
під час спілкування між людьми різного культурного походження, аніж
у спілкуванні між людьми з тим самим культурним фоном.
Кожен учасник може тлумачити промову іншої людини відповідно до
своїх власних культурних умов та очікувань. Якщо культурні конвенції спікера
широко відрізняються, неправильна інтерпретація та непорозуміння можуть
легко виникнути, навіть призвести до повної втрати комунікативного зв'язку
[7, с. 23]. Міжкультурна комунікація, також часто називається інтеркультурною
комунікацією, адже вона являється полем вивчення того, як люди різних
культурних сфер спілкуються між собою, та як вони намагаються спілкуватися
та взаємодіяти між культурами.
Коли виникає потреба до спілкування між представниками різних мов,
тоді виникає і потреба до використання спільної мови задля досягнення певного
розуміння одне одного. Переклад – це розумний спосіб спілкування в цих
випадках. В даному випадку процес перекладу схожий на певний механізм, для
якого потрібен хороший оператор, щоб управляти всіма процесами у правильному
напрямку; перекладач, який знає не тільки обидві мови, але і обидві культури,
є не тільки двомовним, але і двокультурнимени Отже, для перекладача процес
аналізу культурних елементів є одним з найнеобхідніших етапів.
Вивчення мови, культури, перекладу та взаємозв'язку між ними
є цінними питаннями в зв’язку з важливістю людського спілкування у світі.
Різноманітність мов з різними культурами та необхідність спілкування
в людському житті зробили переклад дуже ефективним фактором спілкування,
обміну культурами та знаннями. Таким чином, здається, що мова та культура
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тісно пов'язані, і це важливо розглянути також у процесі перекладу. Незважаючи
на те, що не існує конкретної структури щодо виконання процесу перекладу,
всі перекладачі, які передають природне значення на основі культурних
та релігійних норм свого суспільства, стикаються з деякими обмеженнями
та цензуроюв перекладі.
Ми також визначаємо, що переклад має важливу роль у глобалізації
та міжнародних відносинах в цілому. Оскільки мовні, культурні, економічні,
соціально-політичні особливості кожного регіону відрізняються, перекладачі
не повинні концентруватися тільки на тому, як передати одне й те саме значення,
але також намагатися показати несхожість між двома аспектами.
Згідно зНьюмарком,«культура – це спосіб життя та його прояви, властиві
певній громаді, яка використовує певну мову як засіб вираження» [4, с. 56],
при цьому визнаючи, що кожна мовна група має свої специфічні культурні
особливості. Поняття культури має важливе значення для розгляду наслідків для
перекладу.
Обговорюючи проблеми відповідності та аналогічності при перекладі,
науковець Ніда приділяє однакове значення як лінгвістичним, так і культурним
відмінностям між мовою оригіналу та мовою перекладу, і робить висновок, що
«відмінності в культурних особливостях можуть призвести до більш серйозних
труднощів для перекладача, ніж відмінності в структурі мови» [5, с. 126].
Далі пояснюється, що паралелі в культурі часто забезпечують загальне
розуміння, незважаючи на значні формальні зрушення в перекладі. Таким чином,
культурні особливості, реалії та відмінності для перекладу мають таке ж
значення, як і лексичні проблеми.
Як зазначає Баснетт, «перекладач повинен так зрозуміти та інтерпретувати
текст оригіналу, щоб версія перекладу повністю відповідала версії оригіналу.
Проте, спроба застосування системи цінностей культури мови оригіналу до
культури мови перекладу є надзвичайно некоректним рішенням, особливо
в сфері міжнародних відносин» [2, с. 67]. Таким чином, при перекладі важливо
враховувати не тільки лексичний вплив на представника мови перекладу, але
також спосіб, у який можуть сприйматися культурні аспекти і лише після його
необхідно приймати відповідні рішення. Таким чином, мова та культура можуть
розглядатися як тісно пов'язані, і обидві аспекти повинні бути розглянуті при
перекладі. Розглядаючи переклад культурних слів і дефініцій, Ньюмарк пропонує
два протилежні способи: перенесення і компонентний аналіз [4, с. 34].
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Ефективне спілкування є важливим для досягнення успіху будь-якого
бізнесу, але це особливо важливо, коли існує реальний ризик того, що ваше
повідомлення «втрачається в процесі перекладу». У багатьох міжнародних
компаніях англійська мова є де-факто мовою бізнесу. Але більш важливим, ніж
сама мова, якою ви розмовляєте, є те як ви передаєте ваше повідомлення. Більш
того, вільне володіння англійською мовою може забезпечити вам професійний
розвиток у всьому світі, але саме усвідомлення важливості тонкої вербальної
комунікації між культурами може бути більш важливим аспектом для ведення
міжнародного бізнесу.
Переклад – це глобальна подія, яка відіграє вирішальну роль на світовому
ринку та набуває все більшого значення у всіх сферах людського життя.
За словами Ньюмарка, ми розуміємо той факт, що переклад та глобальне
спілкування є неподільними, але переклад є настільки ж значним та важливим
процесом, як і людська діяльність. «Немає глобального зв'язку без перекладу.
Переклад є динамічним відображенням діяльності людини» [4, с. 55]. Таким
чином, переклад стає ефективним способом перехресного та міжкультурного
спілкування незалежно від місця та часу в глобальних спільнотах на користь
глобальних вимог.
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КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
В епоху глобалізації структура міжнародних відносин набуває все більш
складний характер, тому робота в галузі міжнародних відносин розглядається
як особливий вид професійної діяльності, що забезпечує вирішення стратегічно
важливих державних завдань. Успішний розвиток і зміцнення міжнародних
та міжкультурних зв'язків України з іншими країнами, що веде до розширення
гуманітарної і економічної інтеграції з сучасним світом, вимагає від фахівцівміжнародників бути готовими до здійснення реальної професійної комунікації
іноземною мовою. У світлі процесів глобалізації і зростаючої ролі міжнародних
зв’язків в різних сферах життя суспільства зросла потреба в фахівцях, здатних не
просто побіжно і правильно пояснюватися іноземною мовою, а й досягати
взаєморозуміння з представниками інших культур, що, у свою чергу, вимагає від
них опанування міжкультурними компетенціями як складової їх професійної
діяльності.
Проте саме в умовах світу, що глобалізується, особливої актуальності
набувають проблеми крос-культурних комунікацій, переважним чином саме
соціокультурні аспекти, що стосуються професійної діяльності фахівців
з міжнародних відносин, а саме крос-культурної компетенції фахівців, тобто
формування практичних навичок і вмінь, які забезпечують розвиток
етнокультурної сприйнятливості індивіда, його здатності до правильної
інтерпретації конкретних проявів вербальної та невербальної поведінки в різних
етнокультурах.
У цілому мова та культура є мовною картиною світу, властиву тому чи
іншому етносу. У межах професійної комунікації фахівців-міжнародників мовна
діяльність здійснюється в широкому соціальному контексті, який визначає
справжній зміст висловлювання. Відмінності в мовній поведінці і менталітеті
між співрозмовниками можуть спричинити виникнення семантичних бар'єрів
в процесі комунікації. Явні і приховані суперечності, неприйняття тих чи інших
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моделей політико-економічного й соціокультурного характеру, які відрізняються
від звичної моделі, неминуче з’являються між партнерами по переговорному
процесу, якщо вони не готові до крос-культурної комунікації.
Основою розвитку крос-культурної компетенції є культурологічний
підхід, у контексті якого актуалізується й культурна антропологія, що вивчає
здатність людини розбудовувати культуру через міжособистісне спілкування,
діалог культур і професійні контакти. У реальній ситуації спілкування з носієм
мови часто виникає культурний бар'єр, навіть за умови граматично правильного
мовлення. Це, насамперед, пов’язано з відмінностями в нормах вербальної
й невербальної поведінки, тобто з неадекватними фоновими країнознавчими
знаннями учасників комунікаційного процесу, тому міжкультурна комунікація
вимагає взаєморозуміння, а не тільки розуміння сказаного й уміння реагувати
на почуте.
Передусім, крос-культурна комунікативна компетентність являє собою
здатність і готовність особистості до успішної комунікації із представниками
іншої культури [4, с. 257] і обов'язково містить у собі наступні елементи як:
знання (необхідна інформація для ефективної взаємодії), мотивацію (позитивний
настрой щодо іншої культури), вміння (необхідні навички поведінки для
ефективної взаємодії), та емпатію [2, с. 64]. Серед необхідних умов для
здійснення ефективної міжкультурної взаємодії звичайно виділяють: по-перше,
чуйність і впевненість у собі; по-друге, розуміння поведінки інших, способів їх
мислення; по-третє, уміння висловити свою власну точку зору ясно й чітко,
з метою бути зрозумілим і завоювати повагу, залишаючись настільки гнучким,
наскільки це можливо й настільки прозорим, наскільки це необхідно [3, с. 193].
Отже, сфера міжнародних відносин – є однією з найважливіших складових
зовнішньої політики кожної держави, що сприяє встановленню й підтримці
міжкультурного спілкування, взаєморозуміння та співробітництва між організаціями
різного рівня. Вона має на меті вирішення наступних проблем, серед яких можна
назвати дотримання інтересів держави як всередині так і поза її межами за
допомогою роботи дипломатів і консулів; облік і дотримання міжнародних норм,
законів, етикету спілкування; приділення уваги подіям, що відбуваються в країні
й у світі, їх об’єктивне трактування й здатність до критичного передбачення
подальших кроків різних політичних діячів; розробка й обґрунтування грамотного
і ефективного розв’язання конфліктних ситуацій дипломатичним шляхом; активне
здійснення ділових контактів з урахуванням статусу учасників ділового спілкування
й критичної оцінки поведінки ділових партнерів.
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Зміст професійної компетенції фахівців-міжнародників – є досить
великим, тому що в підходах до його розуміння можна виділити два основні
напрямки: здатність службовця діяти відповідно до загальноприйнятих
державних стандартів, а також його особистісні характеристики, що дозволяють
досягати результатів у роботі й ефективно долати професійні труднощі,
що виникають в процесі професійної діяльності. Службовці в сфері міжнародних
відносин можуть демонструвати наявність професійної компетенції об'єктивною
обробкою отриманої інформації з різних ресурсів, прийняттям вірних
і своєчасних рішень, чітким розумінням меж своїх повноважень і дотриманням
ділового етикету при міжкультурній взаємодії.
Тому для підготовки фахівців-міжнародників особливе значення мають
розуміння сутності іншомовної концептосфери, набуття комунікативної
компетенції, а також реалізацією здатності до міжкультурної комунікації. Мова,
і культура являють собою, в сукупності, мовну картину світу, властиву тому чи
іншому народу, етносу. Насамперед, мовна картина світу знаходить
відображення в національній логіці світосприйняття, в складі мислення нації,
а воно – в менталітеті кожної окремої особистості, що представляє етнос.
Отже, професійна підготовка спеціалістів-міжнародників повинна
формувати розуміння ролі, що виконується ними в міжнародному
співробітництві, зміцненні, розвитку миру, має бути орієнтована на розуміння
єдності людства, глобальний підхід [1, с. 66]. Такий фахівець має володіти
не тільки певними знаннями і бути здатним до спілкування іноземною мовою,
але й володіти такими компетенціями як: соціолінгвістичну компетенцію (вміння
використовувати й інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації);
дискурсивну (вміння розуміти і логічно вибудовувати окремі висловлювання
з метою смислового комунікації); стратегічну (вміння використовувати вербальні
та невербальні стратегії для компенсації відсутніх знань); соціокультурну (певна
ступінь знайомства з соціокультурним контекстом); соціальну (бажання
і готовність взаємодії з іншими, вміння керувати ситуацією) [1, с. 67].
Під час ділових контактів має місце професійне міжкультурне
спілкування, у процесі якого здійснюється обмін інформацією, установлюються
контакти. Тут відіграє більшу роль міжкультурна комунікативна компетенція,
набуття якої має на увазі не лише відмінні знання країнознавчої інформації про
країну-носія іноземної мови, але й розуміння поведінкової культури
представників іншомовного спілкування, особливості їх менталітету, знання
традицій і звичаїв.
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Міжкультурна комунікативна компетенція має на увазі здатність
вибирати й здійснювати мовну дію (поведінка) залежно від цілей і змісту
спілкування за допомогою мовних засобів, а також володіння стратегією
й тактикою спілкування. На практиці мова йде про наявність у фахівцяміжнародника грамотного письмового й усного мовлення не тільки рідною
мовою, але й декількома іноземними мовами, використання їм ораторських
прийомів, наявність аналітичного складу розуму й сформованість критичного
мислення.
У наші дні в професійній діяльності фахівців-міжнародників відбувається
становлення нової парадигми професіоналізму, що включає в себе підготовку до
міжкультурної комунікації в професійному дискурсі. Для досягнення
адекватного розуміння партнера-комуніканта у спеціаліста-міжнародника
необхідно ще на етапі навчання сформувати професійно значущі компетенції
лінгвосоціокультурного характеру. Специфіка їх професійної діяльності полягає
в тому, що таких спеціалістів необхідно навчати не лише професійним умінням
і навичкам, але й готовності здійснювати професійну діяльність з урахуванням
контекстуальної значущості ситуації, особливостей мовної картини світу країни
перебування, лінгвістичних і екстралінгвістичних чинників, що обумовлюють
комунікацію в професійному дискурсі. Тому в умовах взаємопроникнення
й взаємозалежності соціальних процесів загострюється необхідність побудови
міжкультурної комунікації й формування індивідами крос-культурної
компетенції для успішного функціонування в багатокультурному середовищі.
Отже, для успішної крос-культурної й міжмовної комунікації фахівцям
з галузі міжнародних відносин недостатньо засвоїти лише мовні закономірності,
але необхідно володіти фоновими знаннями іншомовної культури, мати уяву про
національно-культурні особливості народу-носія мови.
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ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ
УКРАЇНИ В СВІТОВOМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Країни, що дбaють пpо власний мiжнародний iмiдж, розвивають ЗМІ,
якi забезпечують iнформування зaкордонної aудиторiї. Інoмoвлeння (iнoземне
мoвлeння) – цe дiяльнiсть, cкeрoвaнa нa iнфoрмувaння гpoмaдян iншиx кpaїн, щo
здійснюєтьcя чeрeз тpaнcляцiї iнфoрмaцiйних повiдoмлeнь, нoвин, piзнoмaнiтниx
пepeдaч. Такий iнфopмaцiйний пpoдукт – oфiцiйнa тoчкa зopу дeржaви.
Пpинципи cтвopeння пpoгpaм не вiдpiзняютьcя вiд узвичaєниx, aлe дo ниx
додається обв язок дбaти пpo iмiдж cвoєї дepжaви у cвiтi.
Рoзбудoвa i вдoскoнaлення iнoмoвлeння Укрaїни як склaдoвoї держaвних
кoмунікацій, ефективне прoфесiйне пoзицiонування Укрaїни у свiтoвих
iнфoрмацiйних пoтoках є неoбхiднoю передумoвoю зaбезпечення нaцioнальних
iнтересiв i нацiонaльнoї безпеки держави. Укрaїна пoтребує сьогодні aктивної тa
вирaзнoї присутнoстi у свiтoвoму iнфopмаційному прoстoрi. Зaдля цьoгo
ствoренa i функцioнує системa держaвнoгo iнoмoвлeння України.
Відповідно до Закону Укрaїни «Про систему iнoмoвлeння України»
визначаються правові основи, завдання і функції державного іномовлення
Укрaїни, засади діяльності суб’єктів державного iнoмoвлeння з метою зaхисту
нaцioнaльних iнтересiв держaви зa кoрдoнoм, фopмувaння i пiдтримaння
позитивнoгo iмiджу України у свiтi шляхoм oперaтивнoгo тa oб’єктивнoгo
iнфoрмування прo пoдії в Україні, дiяльнiсть oргaнів державної влади та оранів
місцевого самоврядування в нaшій країнi, oфiцiйну внутрiшню i зoвнiшню
пoлiтику та пoзицiю держaви. Під державним iнoмoвлeнням України, згідно
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з Законом, мається на увазі насамперед мoвлeння, спрямоване на інформування
про події в Україні, що здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин,
програм (передач) з використанням технічних засобів телерадіокомунікацій [1].
До системи iнoмoвлeння України входять державне підприємство
«Мультимедійна платформа iнoмoвлeння України» (телевізійний канал UA|TV)
та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ». UA|TV –
порівняно новий проект (створений у 2015 році), натомість Укрінформ існує
давно, його піддали ребрендингу (запущено оновлений сайт агентства
зі зміненим дизайном і новим логотипом).
UA|TV – єдиний інформаційний цілодобовий телевізійний канал
iнoмoвлeння, який адресований широкій іноземній аудиторії і покликаний
доносити світові об’єктивну, актуальну та цікаву інформацію з України і про
Україну з перших вуст. Новини подаються щогодини п’ятьма мовами
(українською, англійською, російською, арабською, кримськотатарською).
Країни, в яких ведеться мовлення через кабельних операторів: Азербайджан,
Болгарія, Грузія, Ізраїль, Канада, США, Німеччина, Латвія, Молдова, Польща [5].
Команда UA|TV працює під гаслами: «Відкрий для себе Україну!», «Підтримай
Україну!», «Будь з Україною!», «Живи Україною!», «Україна світу!».
Укрінформ – єдине національне інформаційне агентство України, воно діє
з 1918 р. Кореспонденти інформагентства працюють у всіх областях України,
також в дев’яти країнах світу: Бельгії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Молдові,
США, Польщі, Росії, Франції. Щодоби Укрінформ пропонує понад триста
інформаційних повідомлень, а також коментарі, інтерв’ю, інфографіку,
фоторепортажі [4]. Матеріали подаються такими мовами як українська,
англійська, російська, іспанська, німецька і китайська.
Разом з тим, система іномовлення України не виконує своїх завдань повною
мірою. Іномовлення не завоювало належного авторитету в аудиторії і потребує
удосконалення механізмів об’єктивного та привабливого представлення України
у світі. Україна все ще не надає світу достатньо реальної інформації про себе.
Це думка багатьох українських і зарубіжних медіадослідників, представників
влади, пересічних громадян.
«Наша проблема в тому, що Україна дуже часто відсутня в інформаційному
просторі, – зазначає Євген Федченко, Заслужений журналіст України, директор
Могилянської школи журналістики Національного університету «Києво-Могилянська
академія», співзасновник українського проекту StopFake. Він прогнозує:
«Якщо ми самі не говоримо про новини в Україні, то взагалі можемо зникнути
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для світових медіа.. Треба самим формувати інформаційний дискурс
у міжнародних ЗМІ. Саме ми маємо показати, що українські події – це частина
світового сценарію майбутнього, і нас не можна ігнорувати». Відомий
тележурналіст, продюсер та редактор документальних проектів, керівник
«Проекту комунікації реформ» Українського кризового медіа-центру Роман
Вибрановський також наголошує: «Проблема в тому, що ми самі мало про себе
говоримо.. Є тенденція промовчати замість того, аби говорити.. Ми самі маємо
давати інформацію та говорити світові про себе» [2].
Про це нещодавно зазначив і Посол Японії в Україні Шигекі Сумі.
Він вважає, що Україна надає світові недостатньо інформації про себе: «Україна
не дуже активно доносить свою позицію у зовнішній світ, транслює реальну
інформацію про себе, на відміну від агресивних, але професійно працюючих
російських інформагентств та телеканалів» [3].
Важливим є завоювання уваги міжнародної аудиторії. Інoмoвлeння –
це особливий стиль інформування, він має певну специфіку викдаду, оскільки
зарубіжні споживачі інформації не перебувають в інших реаліях і для них слід
пояснювати багато речей, використовуючи при цьому потрібні технології. Треба
досягти значного зростання чисельності аудиторії українського іномовлення.
Для цього потрібне визначення цільової аудиторії та вибору оптимальних шляхів
її інформування. Вивчення принципів формування аудиторії іномовлення
передбачає низку питань: яка специфіка повідомлень для зарубіжної аудиторії;
за якими критеріями диференціювати аудиторію; про що і як найкраще
повідомляти з точки зору сприйняття інформації; які теми про Україну
пріоритетні, як створювати власний формат інформування про Україну.
Україна прагне ефективно доносити правдиву інформацію про себе та свою
позицію закордон. Для цього Україна потребує стабільного й ефективного
функціонування української платформи іномовлення – джерела широкої
й актуальної інформації про себе як незалежну та проєвропейську державу.
Ефективна система iнoмoвлeння України – дієвий інструмент підтримки
державного суверенітету України та просування Української держави у світовий
інформаційний простір. Чим якісніше та активніше Україна буде розповідати
світові про себе, тим більше впливатиме на світову громадську думку і тим
краще світове співтовариство буде розуміти нас. Слабка інтеграція України
у світове інформаційне поле, недостатня ефективність інформаційних служб
спричиняють, те, що імідж України у світовому інформаційному просторі нині
формують не власні медіа, а ЗМІ інших держав. Внаслідок відсутності потужного
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українського інформаційного середовища формується спотворений образ
України у світі. Також слід зазначити, що поверхове, фрагментарне, а часто
і викривлене уявлення про нашу країну закордоном є результатом цілеспрямованої
інформаційної діяльності зарубіжних медіа-суб’єктів і неналежної уваги української
влади упродовж усього періоду незалежності до формування та впровадження
власної державної інформаційної стратегії, здійснення державних комунікацій.
Відтак розвиток і вдосконалення іномовлення стає важливою складовою
зaбезпечення нaцioнальних iнтересiв i нацiонaльнoї безпеки держави.
Перетворення державного іномовного ресурсу нашої країни на дієвий механізм
інформування світового товариства про Україну сприятиме формуванню
й підтримці позитивного іміджу Української держави у світі, відкриє можливості
для широкого інтернаціонального діалогу.
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LINGUISTIC AND SPEECH MEANS OF EXPRESSING NEGATION
IN ENGLISH OFFICIAL DISCOURSE
Denial is a shape of human thought, which confirms the high level of his
consciousness to perceive the phenomena of life, is very important features of
language, without the use of which is now impossible to imagine the full human
communication in any language. Ontological value and functional activity categories
of objections, which is reflected in the systems of all natural languages, gives
researchers reason to refer the objection to linguistic universals (L. Barkhudarov,
V. Bondarenko, A. Vezhbytskaya, O. Jespersen, A. Paslavskyi, V. Yartseva etc.) such
as functional-semantic formations has been caused by human desire for differentiation
(first and by negation) phenomena of life and a reflection of this process in the
language. As a global language category of sophisticated and multidimensional
semantics and diversified arsenal of means of expression, denial in every new area of
linguistics becomes every other interpretation. In this regard, today in linguistics
observed treatment categories in psychological denial [2]; logical and grammatical [5]
aspects.
The intricacy of system ways of expression and semantic heterogeneity
objection as linguistic universals [5] updates its exegesis in the light of cognitivediscursive approach, because different types of discourses objection is realized by
means of speech means that no negative-language semantics. The problem is
compounded when it comes to official business discourse, which is traditionally
defined as clearly regulated in terms of its composite structure and established a set of
linguistic resources.
The relevance of the research caused anthropocentric orientation of modern
linguistic works on the study of the relationships of language and society, on the one
hand, and the communication strategies of business interaction of different societies
that ensure the effectiveness of cross-cultural contacts – on the other. Comprehensive
analysis in cognitive-discursive mechanisms of objectification objection in officialbusiness communication is necessary for determining how common patterns of
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language means that different structural language used to express objections and
differences of ethnic in speech means that actualize a negative semantics for rejecting
or adjusting business ideas partner. Category negation is commonly represented in
languages at the morphological and lexical and syntactic levels. This raises questions
about the principles of classification objections. Typically, the objections are classified
in terms of syntactic functions in the sentence. The most common objection is syntactic
classification based on categories of formal logic Kant, according to which the denial
of language is segregated into two classes:
1) qualitative objections;
2) quantitative negation [1].
Instead, classification is not correct, because, in our opinion, difference
between denial and verbal noun can be defined as opposed to quantitative and
qualitative categories. In addition, A. Jespersen opposes the division of objections to
the quantitative and qualitative facts pointing to the discrepancy history of the
language, while still inclined to understand the objection as a quantitative category
[3, p. 67]. Syntax classification O. Jespersen is not associated with morphological.
By A. Espersen, verbal objections generally not included in the classification of
objections, expressed as a negative prefix and suffix. So verbal objections scientist
classifies separately [3, p. 79]. Opponents of syntactic classification objections are
convinced that the analysis of linguistic means of expressing objection should consider
not only the syntactic features, but also morphological. Hence, offering classified
objections, primarily in the English language in two principles:
1) morphological;
2) lexical and syntactic.
Morphological Classification of objections in modern English are realized
through the following means:
1) negative particle -: not;
2) negative adverbs: never, nowhere, no how, no whither, neither;
3) negative pronouns: no, none, nothing, nobody, naughty, neither;
4) negative conjunctions: nor, nor .. nor, neither, neither .. nor, less, unless;
5) Negative affixes: suffix – less; prefix un-, in- with its options as a result of
assimilation dis-, non.
Lexico-syntactic classification is represented by such means as:
1) negative word-sentence;
2) phrase negation;
3) verbal negations.
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Lexico-syntactic classification updates the relationship between a negative and
affirmative values, including the emphasis on the opposition. English language feature
is that it odds-general objection can be expressed most the different members of
a sentence, not just a verb-predicate. Negative sentences with the subject (nobody,
nothing, none, no-one, etc.) are treated as general negation, despite the fact that they
predicate their form is affirmative. This specific feature of British objections is relevant
to the business of writing as one among functional styles of the English language. The
researchers say that in English common objection does not have to be predicate; minor
objections before the sentence could be partial and total [5, p. 125]. Thus, the
difference between total and partial negation in English has no grammatical expression.
In this regard of N. Bulakh notes that the lack of a clear grammar means for expressing
partial denial of the latter in some cases indistinguishable from common objection
without additional stylistic means, the most important of which are opposing
affirmative [2, p. 244]. According to his Bulakh N. characteristic indicator of general
negative sentence is that it contains a negative pronoun or adverb (nobody, nothing,
never, etc.) verb as it remains formally affirmative:
Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the master of a
ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate
safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to
other ships or persons in distress at sea [4] (заперечний підмет nothing, формально
стверджувальний присудок shall be deemed to impair);
It is understood and agreed that nothing contained in this Agreement is
intended to or shall be construed as to restrict in any way the authority of the Master
[www.sur.ru/mft/cont] (negative subject nothing, formally affirmative predicate is
intended to or shall be construed).
A similar way of expressing general denial in business English and typical
designs of negative pronoun no:
No seafarer employed in the Deck or Engine departments who is 21 or over
shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman [4].
In this case the particle no objection relates directly to the subject, while the
predicate shall be paid is formally affirmative:
If no such vacancies exist, the lead teacher will be placed in the substitute pool
in the district they served in as a lead teacher [Memorandum of agreement
uft.org/member/contracts] (Subject negation no such vacancies, formal affirmative
predicate exist).
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The next text fragment common objection is ensured through the use of
a negative pronoun no adverbial group consisting of, but not the subject. This verb, as
in the above text fragments, remains formally affirmative:
In no event, however, shall the number of days worked in any school year
under this work calendar be fewer than the number of days teachers would have
worked had they reported, as before, on the Friday after Labor Day and worked
through the last weekday in June [4].
However, note that no share can also be used for the partial denial of the
phenomenon, expressed noun or his substitute – the pronoun in the sentence in texts
written business communication:
If sufficient teachers do not choose a particular activity with any of their six
choices, the Principal will assign teachers to these activities on a rotational basis in
inverse seniority order with no teacher being involuntarily assigned to an
administrative activity for consecutive years [4].
As manifestations of partly negative meaning of pronoun no in English
considers it appropriate to examine cases of its use as a part of cliché and widespread
within the written business communication terms no more (than), no less (than), no
later (than), no earlier (than) , no later (than):
The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which
shall be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest
shall not exceed 14 hours [4];
The 37 minutes of the extended four (4) days per week shall be used for
tutorials, test preparation and/or small group instruction and will have a teacher
student ratio of no more than one to ten [4];
Each spring, but no later than April 15th, the principal shall meet to consult
with the Chapter Leader on the number of positions for each menu item [4];
In single session schools, the day will start no earlier than 8:00am and end no
later than 3:45pm.
Teachers identified as being at risk of being excessed at the commencement of
the following school year will be informed of this no later than June 15, or as soon as
is practicable if identified as being at risk of excess after June 15. The deadlines for
excessing teachers will continue to be governed by applicable law [4]. An objection at
site of action denies something that (to whom) directed the action. This element can be
denied to the concept of the object, expressed noun.
Within the English language is numerous objections classification based on
different criteria. These classifications reflect the attempts of scientists to systematize
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and specify objections phenomenon in language. The most common languages are in
compared classification objections to the lexical and syntactic principles can be seen as
a manifestation of typological affinity of this language.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ
МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Соціальні реформи, які відбуваються в Україні, передбачають
реформування музейної сфери задля ефективного використання ресурсів,
готовності працівників впроваджувати інноваційні форми музейної комунікації.
Перетворення музеїв на заклади культури, в яких розвиваються навички
критичного мислення, креативності, крос-культурного сприйняття, соціальної
взаємодії, має сприяти як особистісному розвитку кожного громадянина,
так і сталому розвитку громади.
Проблемне поле інноваційних музейних практик досліджували
Д. Агапова, М. Гнєдовський, О. Лебєдєв, Р. Маньковська, Л. Норріс, Р. Тісдейл,
М. Фер, О. Харченко, Е. Хупер-Грінхіл та інші дослідники, висновки яких
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сформувалися внаслідок поєднання практичного досвіду з його теоретичним
обґрунтуванням [1; 4; 5; 9; 10]. Незважаючи на певні дослідницькі здобутки
зазначеної проблеми, питання розвитку інноваційних форм музейної комунікації
залишається малодослідженимени
Таким чином, перед нами постає мета – проаналізувати основні
теоретичні здобутки ХХ ст., які заклали підгрунтя для розвитку сучасних
інноваційних музейних практик.
На наш погляд, теоретичне та практичне підгрунтя для розвитку сучасних
креативних музейних практик закладалось протягом ХХ ст. У 1960-х рр. теорія
музейної комунікації, розроблена директором музею в м. Калгарі (Канада)
Дунканом Камероном, спричинила справжню революцію в галузі. Вчений
здійснив спробу розглянути музей як систему, що реалізовує комунікативний
процес між відвідувачами і експонатами, які являють собою «реальні речі».
В основі цього процесу лежить, з одного боку, здатність відвідувача розуміти
«мову» речей, з іншого – здатність музейних спеціалістів, які займаються
створенням експозицій, вибудовувати особливі невербальні просторові
висловлювання [ 8].
Д. Камерон сформулював ряд пропозицій щодо організації музейної
діяльності для взаємодії з відвідувачем, який знаходиться в центрі
комунікаційної системи. Канадський музеолог вважав, що музей – це культурний
інститут сьогодення, і хоча його завданням є зберігати пам’ять про минуле, він
має бути невід’ємною частиною сьогоднішньої культурної ситуації. Хоча
за межами інтересів Д. Камерона залишилось багато напрямів музейної
діяльності, які забезпечують рівні взаємодії відвідувача з експозицією
(зберігання, наукові дослідження, документування та ін.), запропонована ним
теорія музейної комунікації дозволила подолати стереотипний погляд на музей
як на додаток до системи освіти. Дана обставина, в свою чергу, викликала
необхідність розробки моделей музейної комунікації.
З огляду на тему нашого дослідження, важливий доробок зробив
французький музеолог Жорж-Анрі Рів’єр. Цей музейний дослідник винайшов
поняття eкoмузею – не в сенсі збереження довкілля, а в сенсі інтеграції закладу
у місцеву спільноту; теоретично обґрунтував екомузеологію. Концепція
екомузею, викладена Ж. А. Рів’єром, отримала подальший розвиток у працях
Юга де Варіна, Ч. Енгстрьома, Ф. Юбера, М. Кер’єна [3; 6].
Заслуговує також на увагу доробок англійця Кеннета Хадсона, який
запропонував концепцію проведення конкурсу, що мав на меті заохочувати
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нововведення у музейній справі, нетривіальні ідеї подачі експозицій, новації, які
б зацікавили людей і сприяли пробудженню у них інтересу до музею. У 1977 р.
він став ініціатором і першим директором конкурсу «Кращий європейський
музей року». У 1990-х рр. організація, яка його проводить, отримала назву
Європейський Музейний форум (ЄМФ). Але вся схема проведення конкурсу,
розроблена К. Хадсоном, досі залишається незмінною. Кожного року будь-який
європейський музей може подати заявку на конкурс. Єдина умова: це повинен
бути або новий музей, або музей, який здійснив кардинальну реконструкцію,
адже предметом конкурсу є нові ідеї. В центрі уваги журі – не музейні колекції,
а те, як ці колекції інтерпретуються, презентуються публіці. ЄМФ завжди
сприймає нові тенденції і почасти першим формулював нові підходи щодо
інтерпретації культурної спадщини та музейної методології – задовго до того,
як вони здобували офіційне визнання професійної спільноти і міжнародних
організацій. Як зазначає член Правління ЄМФ Михайло Гнєдовський, на
сьогодні в роботі Форуму беруть участь представники майже всіх країн-членів
Ради Європи. Це члени Правління ЄМФ, члени журі Конкурсу на кращий
європейський музей року, національні кореспонденти ЄМФ, які здійснюють
моніторинг розвитку інноваційних процесів в музеях своїх країн, а також
розробники масштабних музейних проектів, які збираються брати участь
у конкурсі. Їх загальна мета – виявлення і визначення нових напрямів розвитку
в музейній галузі. Поряд з класичними музеями, на конкурсі розглядаються
також музеї, які не мають традиційних колекцій, але експериментують у сферах,
що можуть виявитись перспективними для музейної професії в цілому. У 2010 р.
в доповнення до основних нагород, було засновано: спеціальний приз Кеннета
Хадсона, який отримують кандидати, що зробили виклик традиційним
уявленням про музей, та Приз Сіллетто за інноваційну роботу музею з місцевою
спільнотою [1]. На наш погляд, сьогодні діяльність ЄМФ набуває особливої
актуальності. Форум стає механізмом пошуку нових рішень, найкращі креативні
практики впроваджуються в діяльність музеїв, що в результаті забезпечує
поступальний розвиток музейного сектору.
Як свідчать результати аналізу, для ХХ ст. характерна ситуація, коли
в певні періоди теоретична думка випереджала музейну практику. На сучасному
етапі розвитку інноваційні проекти візіонерів минулого сторіччя багато в чому
реалізовані, а в музейній сфері настав період, коли не теорія випереджає
практику, а практика стає локомотивом розвитку і породжує нові форми і методи
роботи. Ми живемо в час, коли глобалізація, культура і нові технології, які нас
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об’єднують і водночас роз’єднують, кидають безліч викликів, вимагаючи
гнучкості та постійних імпровізацій.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН КАРТУВАННЯ
Останні десятиліття дослідження проблем культурних практик
пов’язують з проблемою глобалізації, що широко представлена в теоретичному
доробку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Це пов’язано
з трансформаційними процесами що відбуваються в світі і мають відображення
в українській реальності.
Зрозуміло, що під час радикальної трансформації, яку ми зараз
переживаємо, спостерігається зміна фундаментальних норм регуляції.
Радикальна зміна системи цінностей може призвести до дестабілізації
суспільства, хаосу в суспільних відносинах, загальної маргіналізації, втрати
етнічної ідентифікації. Виникає необхідність виявити духовно-ціннісні основи,
на підставі яких можна будувати майбутнє. Від того, як ціннісний фундамент
буде сформований, багато в чому залежить майбутнє суспільства [4, c. 37].
Отже, у гуманітарному дискурсі культурні практики, їх ефективне
функціонування, постає як феномен глобально-цивілізаційних процесів.
Не применшуючи ролі та значення аналізу глобалізаційних процесів, слід
визнати, що акцентуація на глокальному й локальному вимірі відкриває нові
аспекти розуміння проблем культуротворення.
До останніх ми можемо віднести питання міжкультурної ролі і значення
картування, в системі встановлення як міжкультурного діалогу, так і популяризації
української культури
Так, картування, як сучасний спосіб візуального представлення даних
виступає як інформаційне джерело про зміст і сутність представленого предмету.
Картування допомагає планувати, організовувати, реалізовувати, критично
мислити і аналізувати, виявляти потенційні прогалини тощо. Картування
дозволяє орієнтуватися в трендових трансформаціях, орієнтація в яких дозволяє
миттєво змінювати предмет картування.
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Сучасні можливості картування передбачають вирішення чисельних
проблем з якими стикаються сучасні культурні практики. Таким чином,
ми акцентуємо на важливості використання когнітивного картування в сучасному
культуротворенні.
У такому контексті, процес картування ми розглядаємо як певний
творчий задум який зданий відобразити певні соціокультурні стимули, потенціал,
ресурс тощо. Картування розглядаємо як певний вибір благополуччя, добробуту,
щастя. Насамперед, останні досягаються через сприяння предметів, подій,
об’єктивної реальності тощо.
Зокрема, теорія сприяння актуалізується серед науковців в контексті
дослідження психологічного потенціалу соціокультурних просторів, територій,
зон. Науковці визначають елементи сприйняття простору, серед яких особливе
місце відводять образам, установкам, архетипам, інтерпретації та конструюванню.
Так, образ розглядають як певну суб'єктну картину світу або його
фрагмент, що включає людей в просторове оточення і тимчасову послідовність
подій. На думку вчених, установка це є готовність, схильність суб'єкта до певних
дій, що формуються в групах під впливом соціальної ситуації і які яскраво
проявляються при зміні ситуації. Архетипи розглядаються як несвідомі
структури психіки, що лежать в основі первинних схем образів і мають здатність
формувати активність уяви. Інтерпретація та конструювання визначають,
підкреслюють активну і творчу роль особистості в процесі сприйняття
середовища і ситуації [3].
Так, досліджуючи потенціал соціального картування, науковець Ірина
Скалбан наголошує на важливості розвитку і використання мови карт задля
ефективного вирішення питань пов’язаних з глобальними викликами,
соціокультурними зокрема. Дослідниця вважає, що використання картування в
соціокультурній сфері дозволить розширити та вивчити ряд дослідницьких
завдань, які потребують адекватного відображення реальності в соціокультурному
просторі. На думку вченої, саме картування дозволить здійснити пошук
адекватних інструментів, механізмів для вивчення проблемних питань,
вирішення прикладних завдань в процесі розробки та реалізації соціальної
політики. У своїх дослідженнях, І. Скалабан доводить, що процес картування
включає в себе не тільки процедуру відображення карти, а й розуміння потреб
користувача карти, іі топографічних, закладених змістовних значень, форм,
якостей, планування робіт, збір інформації та перспективні досягнення
[2, c. 63–64].
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Вищезазначене дозволяє нам стверджувати, що ефективність сприйняття
карти залежить від іі вдалого картографічного образу.
Досліджуючи візуальну мову картографії Євгенія Кузнецова наголошує,
що саме знаки дозволяють проводити різні статистичні дослідження, аналізувати,
проводити порівняння різних якісних і кількісних характеристик. За допомогою
картографічних знаків на карті відображається вид об'єктів, форма, розміри,
якісні та кількісні характеристики, реальні та абстрактні явища [1].
Останні роки предмет нашого дослідження актуалізується в проблемах
пов’язаних з розвитком міст, територій та ландшафтних зон. Науковці
акцентують увагу на їх психоментальному аспекті, пов’язуючи ці питання
з створенням певної композиції територій, які наділені відповідним
соціокультурним змістом.
Сучасна культуротворча практика актуалізує питання соціокультурного
картування як необхідного та ефективного інформаційного засобу для розуміння
потенціалу культурних, креативних територій і зон. Картування, в такому ракурсі
дозволить; більш ретельно, візуально описати весь потенціал досліджуваної
території; виявити специфіку території, іі історичну, культурну унікальність
і привабливість; спроектувати розвиток досліджуваної території; виявити
соціокультурну поведінку і дослідити потреби споживачів, які належать
до культурної території; охарактеризувати споживчу цінність культурної
території; адекватно спрогнозувати соціокультурну послугу для всіх
зацікавлених категорій потенційних споживачів тощо.
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243

УДК 316.77
Майструк Наталія
кандидат соціологічних наук, доцент,
Національний технічний університет України
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»,
Київ, Україна
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
Сучасне суспільство, яке має багато особливостей як універсальних, так
і специфічних, по-різному інтерпретується різними вченими, але його
невід’ємними складовими є різні комунікаційні технології. Як зазначає
М. Кастельс, інформаційне суспільство може існувати у формі безлічі соціальних
і культурних моделей, за аналогією з індустріальним суспільством,
що розвивалося на базі дуже різних, навіть антагоністичних моделей сучасності,
наприклад, у США та СРСР, у Скандинавії та Японії [2, с. 1–8].
Інформаційному суспільству притаманні наступні загальні структурні
характеристики: воно базується на генеруванні знань та обробці інформації
за допомогою інформаційних технологій; організується в мережі; його провідні
діяльності в глобальному масштабі здійснюються через мережі, які функціонують
у реальному часі як єдине ціле завдяки інфраструктурі телекомунікацій. Ця
соціотехнічна структура на засадах конкуренції витісняє організаційні форми
індустріальної доби, базовані на вертикальних, менш гнучких системах
управління. Тобто, на думку вченого, всі суспільства еволюціонують шляхом
надбання характерних рис інформаційного суспільства, навіть якщо у більшості
країн ці перетворення впливають лише на домінуючи функції та процеси, що
пов’язані з глобальними мережами.
У формуванні нового світу, в якому ми живемо, переплітаються мережеве
суспільство, економіка знань, інформація та комунікаційні технології.
Сучасне спілкування не можна уявити собі без соціальних мереж,
які є суттєвою характеристикою громадської сфери, що відкрита для всіх членів
суспільства, як для публічних акторів, так і для обміну думками між індивідами,
групами, спільнотами.
У цілому роль соціальних мереж може бути визначена у наступних
аспектах:
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 вони є альтернативною формою вертикальних мереж та можуть
поступово обмежувати панування останніх;
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представництво інтересів різних соціальних груп, прошарків населення перед
органами влади, що повинно сприяти зростанню довіри до останніх.
Згідно результатам соціологічного опитування за рівнем популярності
соціальних мереж серед українців на першому місці знаходиться – Facebook – 41 %
респондентів, на другому – ВКонтакте – 36% респондентів, Одноклассники – 24 %
респондентів. Третю і четверту позицію обіймає Instagram – 17 % респондентів
і Twitter -8% респондентів. Але, все ж таки більша частина українців – 51 % ще
або вже не використовує цей потужний ресурс у своєму житті [1].
Отже, в Україні, яка є важливою складовою сучасного глобального світу,
спостерігається удосконалення системи соціальних інформаційних комунікацій,
процес самоорганізації вітчизняного інформаційного простору і формування
системи соціальних інформаційних мереж, що забезпечують доступ до
інформаційних ресурсів, а також до активних інформаційних обмінів майже всім
членам суспільства. Привабливість соціальних мереж обумовлена низькою
чинників, зокрема, соціальною підтримкою учасників інформаційних обмінів,
інноваційністю, соціальною вигодою від контактів, дозвіллевою складовою
тощо.
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ROLE OF PERSONALITY-ORIENTED APPROACH TO THE READINESS
OF STUDENTS FOR THE FOREIGN PROFESSIONAL COMMUNICATION
Today the value of foreign languages is so great that their knowledge is no
privilege and luxury. Instead of this they became a requirement of modern life.
According to the vision of the EU proficiency in a foreign language is one of the key
priorities of the internal policy. Multilingualism is an important element of professional
competence and competitiveness. The main principles of European recommendations
for language learning is “foreign languages for life” and their knowledge belongs to the
list of key competencies, which should get every representative of the society [3].
This fact is directly related to applying of new forms, areas and ways of
professional activities, which in their turn are the consequence of modern computer
technology and media implementation in various spheres of human activity in order to
enhance its effectiveness, as well as the establishment and expansion of strong
relationships with foreign partners.
The transition to the information society requires the development of students’
communication skills and abilities that facilitate the entry into the world community
and help to operate in it successfully. To this end future specialists must have
necessary knowledge composing a coherent picture of the world, skills and abilities to
carry out different activities: educational, professional, aesthetic, as well as modern
value orientations and experiences creativity to be able to use modern information
technology, be ready for interpersonal and cross-cultural cooperation, both
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domestically and on international level. All these goals can be achieved with
personality-oriented approach where the needs, capabilities and aptitudes of the future
specialist are taken into account and the student as well as a teacher acts as an active
subject of the learning process.
Full and harmonious development of student personality becomes one of the
priorities of education policy at the present stage, which causes demand in pedagogy
and methodology relevant approaches to teaching and education aimed primarily at
creating favorable conditions for development of personality based on its individual
characteristics. In this regard, the implementation of personality-oriented approach to
learning is particularly relevant.
One of the leading tendencies of modern educational theory and practice is
personality-oriented approach that involves formation of a student as an active subject
of academic and professional activities, personal-oriented educational interaction and
learning in the scope of self-assertion personality. Conceptually personal-oriented
approach is based on principles of communication, individualization, development,
transition from general educational and cognitive activities for independent,
individualized evaluation and self-evaluation, keeping motivational processes. In the
terms of the educational process humanization in higher education in particular, the
possibility of foreign languages for professional purposes and for the formation of the
personality are significantly increasing.
The destiny of personality-oriented education is not simply teaching,
instruction and formation of skills, but supporting , development of the person in
human and mechanisms of self-realization, self-development, adaptation,
self-regulation, self-protection, self-education and others necessary for the formation of
a distinctive personal image and dialogic, secure way of interacting with people,
nature, culture, civilization [4, p. 142].
Personality-oriented approach also implies that a teacher takes into account
different peculiarities of students such as their national, age, status features . In the
context of personality-oriented approach assignments and questions addressed to
student stimulate his personal, intellectual, speaking activity, support and guide this
activities without exaggerated emphasis on errors or failed actions.
Modern educational process aimed at gaining knowledge by students ought to
be also aimed at the understanding and awareness of educational material. Within the
context of personality-oriented training student is the subject of learning, and the
teacher is not only the carrier of specific knowledge but assistant to the formation of
the student as an individual.
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Technology of personality-oriented classes allow to turn students, into the
subject of training activity, mastering the basic stages of the activity: orientation→
determination → design → organization → implementation → monitoring →
correction → evaluation. The next principle is maximal approximation of educational
material the realities of life. The implementations of this approach promote students’
understanding of knowledge importance, the necessity to update them constantly.
Working on the models development, the teacher must strive to build them on the
combination of traditional, time-tested principles of didactics, such as scientific,
matching the age features with innovative approaches to personality-oriented training [5].
The main task of foreign language study is bridging the language barrier,
training students to speak freely and properly. It’s necessary to create an atmosphere of
cooperation and favorable psychological climate of cooperation on the foreign
language classes, where student-oriented approach should be the main condition for
real communication. Every person is different from another with their abilities, and
aptitude to speak, communicate and his personal features. It’s also very important to
pay attention to the difference in levels of language proficiency of students and take it
into consideration when designing the tasks, speaking situation, role plays.
The set of personality-oriented approach methods includes techniques for
updating personal students’ experience, techniques of creating situations of choice,
success, gaming, interactive, communicative methods and technologies. All of the
above methods and techniques are leading and most effective in learning foreign
languages. The effectiveness of a foreign language mastering depends on conformity of
the chosen strategy and methods of teaching with the language peculiarities and
abilities of a particular student.
The major goal of foreign languages teaching is the formation of
communicative competence of students. It can be possible if the students have formed
all components of language communicative competence such as linguistic,
sociolinguistic, sociocultulral, textual competences. Personality-oriented approach
implies a special emphasis on the cultural component, comprising sociolinguistic,
communicative, common-cultural and professional competencies. It provides cultural
direction of learning, immersing students into the culture of the country, whose
language is studied, better awareness of their own country culture and national values,
the ability to present them in foreign language [1].
Personality-oriented approach allows the teacher to create an atmosphere
which stimulates students to work in cooperation. Using the principle of novelty and
situation creating gives the opportunity to demonstrate the activity, creative skills,
248

helps to improve monological and dialogical skills increases level of communication
and culture. Eventually the motivation of students essentially increases.
For the more effective realization of the personality-oriented approach a
teacher should perform the following didactic requirements: organize a training
material for the purpose of providing student choices when performing the task; ensure
that it is stimulating to valuable educational activities, provide opportunities for
self-directed learning, self-development during the learning; constantly negotiate
student’s experience with academic content of specified knowledge; as set out in the
tutorial material directed at the expansion of already accumulated knowledge
structuring, integration, synthesis of substantive content, as well as on the conversion
of the personal experience of each student; when introducing knowledge about
methods of the training action to allocate common logical and specific methods of
training according to their functions in personal development; ensure monitoring and
evaluation not only results, but also mainly the learning process, i.e. those
transformations which the student carries out assimilating material.
So, one of the most effective approaches to foreign language learning is a
personal-oriented approach that promotes the harmonious development and disclosure
of creative potential of future specialists, getting rid of self-doubt, reducing of
contradiction between the level of acquired theoretical knowledge and practical using
of foreign languages in professional activity.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ НОВЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ СМИ,
ЗАПРЕЩАЮЩИХ ФЕЙКИ И ПООЩРЯЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ЖУРНАЛИСТОВ
В последнее время в Украине и в мире очень часто обсуждается вопрос
необходимости борьбы с так называемыми фейками (неправдивой, непроверенной,
заведомо ложной информацией). «Чем скандальнее новость, тем меньше ее
проверяют, чтобы никто не опроверг», – эти слова эксперта Института массовой
информации Елены Голуб могут касаться многих украинских СМИ [1]. Всё чаще
специалисты говорят даже о завоевании фейковыми новостями украинского
медийного пространства, причём речь идёт не только о погоне за сенсацией,
но иногда даже и об угрозе национальной безопасности. В отдельных случаях
распространение фейков способствуют пропаганде войны и международного
терроризма, провоцирует локальные и международные конфликты.
Недавно американский президент Дональд Трамп очень бурно
отреагировал на распространение фейковых новостей некоторыми масс-медиа,
он даже предупредил их официально, что в случае продолжения ими подобной
негативной практики правительство страны лишит их лицензии.
Конкретно недовольство Трампа вызвал канал NBC, который «перекрутил»
официальную информацию на свой лад, стараясь возбудить сенсацию – с подачи
телеканала миллионы американцев «узнали» о намерениях правительства
существенно увеличить свой ядерный арсенал.
Дональд Трамп расценил данную информацию как очередную попытку
дискредитировать власть путём подтасовки фактов и вымыслов, которые нельзя
воспринимать даже как оценочные суждения. Кстати, пару месяцев назад он уже
поручал комитету сената США по разведке изучить деятельность некоторых
американских СМИ в связи с распространением недостоверной информации.
Однозначно, односторонняя и заведомо ложная информация вредит
социальным отношениям на национальном и на международном уровнях,
унижает человеческое достоинство и подрывает деловую репутацию.
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Недавно основатель «Википедии» Джимми Уэйлс сообщил во время
форума Global Synergy Forum в Нью-Йорке, что его компания уже создала
онлайн-сервис для борьбы с фейками в средствах массовой коммуникации,
и в скором времени он начнёт работать. По его словам, в рамках проекта
«Викитрибуна» на их ресурсе будет размещаться информация, прошедшая очень
глубокую проверку. Подготовкой материалов к публикации займутся
специалисты-профессионалы, нанятые компанией специально для этой
деятельности – своеобразные информационные фильтры вроде экспертов
в научных журналах. Как утверждает Уэйлс, около десятка журналистов уже
задействовано в процессе.
На первый взгляд, задача перед компанией стоит почти невыполнимая,
ведь потоки информации с каждым днём будут увеличиваться, и нет такой
компьютерной программы, которая бы отсеивала фейки так, как это делает
человеческий мозг. Тем не менее, участники проекта убеждены – постепенно
недостоверную информацию постепенно обрекут на вымирание и путём
всеобщего общественного презрения (как плагиат), и из-за обесценивания её
социальной значимости. Иными словами, потребитель утратит к ней интерес как
к товару.
Украине с её финансовыми возможностями намного сложнее
противостоять фейкам, нежели развитым странам, однако необходимость в этом
есть. Например, на законодательном уровне. Украинским парламентариям
давно пора принять законы, ужесточающие ответственность за создание
и распространение непроверенной и заведомо ложной информации, в том числе
и в социальных сетях.
Вместе с тем, данную проблему нельзя рассматривать с точки зрения
тотальных репрессивных мер против СМИ, превращая закон в орудие для
борьбы с неугодными или, как принято говорить теперь, нелояльными
изданиями. Сегодня европейское сообщество нацеливает украинские масс-медиа
на журналистские расследования, усматривая в них мощный общественный
инструмент для борьбы с коррупцией. И читатель видит, каким образом наши
газетчики и телевизионщики с данной задачей справляются, особенно если они
занимаются расследованиями совместно со своими коллегами из-за рубежа.
Оффшорные скандалы с участием высшего руководства Украины,
полупрозрачный бизнес, взятки и преступления против личности – вот далеко
не полный перечень нашумевших социальных скандалов, связанных
с деятельностью журналистов.
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Журналистское расследование безусловно можно назвать и самым
трудоёмким, и самым опасным жанром для представителей масс-медиа.
Известный американский репортёр, заместитель редактора газеты «Ньюсдэй»
Роберт Грин после нашумевшего уотергейтского скандала назвал журналистским
расследованием «материал, основанный, как правило, на собственной работе
и инициативе, на важную тему, которую отдельные лица и организации хотели
бы оставить в тайне»[3]. Как считает Н. В. Четвертков, журналистское
расследование – это трудный и опасный для журналиста, весьма
распространённый в печати аналитический жанр, в котором автор по своей
инициативе вскрывает причинно-следственные связи «кричащих» событий,
а участники их преднамеренно скрывают факты, документы, стремясь сделать их
недоступными [4].
В 1997-м г. образован Международный консорциум журналистоврасследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ,
http://www.icij.org), объединивший сегодня представителей сорока с лишним
стран. В наши дни журналисты продолжают совместно действовать и для обмена
информацией, и с целью обеспечения своей безопасности. Расследования,
которые проводят «Схемы», «Украинская правда» и «Наші гроші» всегда
отличаются высоким общественным резонансом и остротой сюжета. Последняя
громкая тема с участием «Схем» – тайный отдых Порошенко на Мальдивах –
была реализована совместо с европейскими колегами и вообще стала возможна
только благодаря международному журналистскому сотрудничеству, смелости
и высокому профессионализму.
Вполне очевидно: подобне сюжеты нравятся в Украине далеко не всем,
и эти «далеко не все» изо всех сил будут стремиться через подконтрольные СМИ
придать таким расследованиям «фейковую оболочку», либо попытаться
«переключить» внимание общественности на другую тему. Померанцев уверен,
что манипуляции общественным мнением сейчас развились настолько, что речь
идёт не об управлении при помощи информации, а, скорее, посредством
дезинформации: «Многие из неоавторитарных правителей осознали, что в XXI в.
тебе больше не нужно полностью цензурировать информацию все время. Это
и невозможно. Но вполне возможно создать достаточно дезинформации, чтобы
отравить медиапространство и помешать людям разобраться в том, что
происходит [2].
Исходя из этого, было бы целесообразно принять законы «пакетом»: один
из них усиливал бы ответственность за фейковую информацию, а второй бы
252

стимулировал участие украинских зданий в различных международных
проектах. Может быть, нужен ещё и третий законодательный акт –
об обязательной реакции власти на результаты журналистского расследования.
Подобное «пакетное» принятие новых норм и правил будет, на наш взгляд,
способствовать соблюдению свободы слова в стране, более полной реализации
конституционного права людей на получение информации, укреплению
авторитета Украины на международной арене.
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ВИСВІТЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН У ЗМІ ТА ЇХ ВПЛИВ
НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасні міжнародні відносини неможливо уявити без культурних контактів
та взаємовпливів. Цьому сприяє як глобалізація, так і багатовекторність самих
міжнародних відносин. Зрозуміло, кожна культура є унікальною у світі. І позиція
з цього питання досить чітко визначена в основних міжнародних документах,
починаючи від ООН.
З огляду на це, для сучасної України є надзвичайно важливим поширення
свого впливу та іміджу не лише суто політичними чи економічними засобами,
але і через представлення в ЗМІ української культури. Однак, аналізуючи
унікальність української культури доводиться констатувати, що сама вона
чомусь представлена в україномовних медіа ніби за залишковим принципом.
Сучасні культурні відносини України з іншими країнами, що є важливим для
розвитку нашої правової демократичної держави, належним чином не
висвітлюються ні на телебаченні, ні в друкованих виданнях, ні в інтернетвиданнях. Сьогодні мистецтвознавці відзначають, що через безумовну
заполітизованість вітчизняних джерел інформації, ЗМІ на жаль приділяють дуже
мало уваги культурним подіям світу.
Згідно Закону України «Про культуру», його норми сприяють
вдосконаленню правових відносин у сфері культури, поліпшенню механізмів
реалізації державної культурної політики, соціальному захисту працівників
сфери культури. В законі окреслені загальні форми міжнародного культурного
співробітництва, а також підтримки розвитку культури зарубіжного українства.
Сучасна Україна має зараз особливий прояв активності культурних відносин між
міжнародними організаціями, іншими країнами, театральними установами. Як же
висвітлюються мистецькі події в позитивному чи заполітизованому ракурсі
проаналізуємо на певному прикладі.
Важливою культурною подією останнього року, що повинна була
покращити міжнародний імідж України, мав стати 150-й ювілейний сезон
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Національної опери України. Як зазначив Василь Туркевич, заслужений діяч
мистецтв України: «Слава про оперне мистецтво України, її видатних співаків,
про київський балет уже давно сягнула за межі України і навіть Європи.
Національна опера України активно, а головне, дуже успішно інтегрується
у світовий музичний процес, про що свідчать її гастролі в багатьох країнах світу,
участь у найпрестижніших музичних фестивалях».
Враховуючи неоціненний внесок Національного академічного театру
опери та балету України імені Т. Г. Шевченка у розвиток українського музичного
театрального мистецтва та з нагоди відзначення у 2017 р. 150-річчя від дня його
заснування Указом Президента України №173/2017 було дане доручення
Кабінету Міністрів щодо ряду урочистих заходів, а саме: разом із Національним
банком України виготовлення та випуск в обіг у встановленому порядку
пам'ятної монети, присвяченої 150-річчю Національного академічного театру
опери та балету України імені Т. Г.Шевченка; випуск в обіг поштової марки
і конверта, присвячених 150-річчю Національного академічного театру опери та
балету України імені Т. Г.Шевченка, та здійснення спецпогашення поштової
марки. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити
висвітлення у засобах масової інформації заходів із підготовки та відзначення
150-річчя Національного академічного театру опери та балету України імені
Т. Г.Шевченка, трансляцію циклів тематичних теле- та радіопередач [1].
Намагалися провести святкування на найвищому рівні, аби ця подія не
залишилась власне внутрішньою українською справою і вже на цьому етапі мала
би відбуватися потужна медійна підтримка з боку офіційних і неофіційних ЗМІ.
Висвітлення церемонії свята в українських медіа пройшло в різних напрямках.
Згідно запланованих урочистостей в рамках святкування 150-го сезону 2017 р.
був проведений оперно-балетний фестиваль з кращими виставами репертуару
за участю світових зірок, українських та закордонних оперних виконавців
і майстрів балету.
Телевізійний канал «UA: Перший» відзняв розлогий репортаж про
нагородження працівників опери прем’єри, покоління артистів, про яких і нині
говорить світ. Ми почули коментарі від самих майстрів. Не зі сцени,
без театрального гриму вони ділилися своїми спогадами і планами
з кореспонденткою Оленою Царенко.
Друковані ЗМІ розповсюдили інтерв’ю головного режисер Анатолія
Солов’яненко, який зазначав: «Нас запрошують на престижні європейські
фестивалі, де намагаємося показати і українську класику, щорічно гастролюємо
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у Японії. Поступово ми відійшли від опери як костюмованого концерту,
натомість – на сцені живий театр, виконавці розуміють кожне слово, детально
працюємо над закладеними у музиці емоціями та почуттями».
Згадаємо медійні джерела, що повідомили про Національну оперу
у негативному ракурсі. Два роки тому незалежними журналістами, а саме
Володимиром Тимофійчуком в програмі «Люстратор» на телеканалі «2+2», було
проведено розслідування і відзнятий та випущений в ефір матеріал «Корупційні
схеми Національної Опери України. Історія яка відбувається цілих 16 років.
Головні фінансові схеми Національної Опери України», про скорочення кадрів
в театрі, та перевірку матеріально технічної бази.
Телешоу з телеведучим Романом Чайкою випустив «5 канал», куди
запросили режисера М. Гамкало, який розповів про ситуацію в театрі.
«За лаштунками Національної опери». Інтернет видання подавали офіційно
нейтральну інформацію, про святкування в опері. Як зазначено в інтернет
виданні «Українські новини»: «Сьогодні, 8 листопада, Національний
академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка відзначає
150-річний ювілей. Президент Петро Порошенко з нагоди свята вручив державні
нагороди та почесні звання України театральним діячам. Півтора століття
покоління артистів, блискучих музикантів, майстрів хореографії підносять
українську культуру, яка на цій сцені постала на повний зріст. Втілені тут
шедеври Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Георгія Майбороди,
Євгена Станковича, Мирослава Скорика чітко окреслили Україну на карті
світової музики».
Зрозуміло що медіа, телебачення, журналісти могли достойно підняти
престиж солістів опери і балету. Талановиті артисти представляють Україну
на знаних світових сценах, Метрополітен-опера, Ла Скала та багатьох інших,
і створюють імідж української культури на найвищому рівні .
У багатьох містах світу представники українських діаспор силкуються
налагодити культурні відносини з Україною сподіваючись і на сприяння
українських медіа. Можливо було відзняти численні презентаційні
відеоматеріали про Національну оперу Україну та розіслані про міжнародних
організаціях, також ймовірні рекламні фільми різними мовами про солістів
та балетні постановки.
На жаль, так сталося, що протягом останніх років у зв’язку із ситуацією
в зоні АТО, багато яскравих, вартих уваги подій мистецького і культурного
життя залишаються ніби осторонь уваги ЗМІ. Принаймні про культурний,
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екологічний, зелений Київ пишуть закордонні вчені. На думку берлінського
науковця Філіппа Гертнера, котрий створив перелік зелених міст Європи, Київ
посідає перше місце (серед міст з населенням більше 2 мільйонів чоловік) [2].
Саме тому тут можна організовувати грандіозні міжнародні культурно-мистецькі
проекти такі як наприклад «Мистецтво, що об’єднує», у рамках якого навесні
відбувалася Міжнародна театральна конференція «Опера Європи – 2017 у Києві»,
за підтримки Міністерства культури України, Київської міської державної
адміністрації та Департаменту культури. Як зазначив під час свого виступу
Міністр культури України Євген Нищук, цей захід є свідчення того, що Україна
здатна приймати подібні великі форуми, це важлива подія і знак того, що таким
чином у світі можуть познайомитися з культурним потенціалом України
і навпаки – Україна зможе запозичити досвід презентації себе у світі, щоб
побудувати діалог через велику культурну музичну оперну дипломатію.
Аналізуючи становище промоції української культури очевидна
актуальність піднесення на державний рівень висвітлення наших культурних
відносин. Проблематика їх поштивого представлення полягає в тому, що
в Україні, вважається що культурні заходи не приваблюють уваги дуже широкої
аудиторії. Подібне поводження ЗМІ ніби витискає культурні події, недостатньо
інтелігентного контексту і показу міжнародних культурних відносин. Натомість
формування позитивного іміджу може бути досягнуто створенням привабливого
образу культурно-мистецьких подій в комплексі з постійною промоцією,
налагодженням вільного та комфортного доступу до потрібної інформації,
та вільновідпущеного обміну нею. І, за своєю суттю, культурний імідж України,
її міжнародні культурні відносини мають стати невіддільною складовою
дипломатії нашої держави.
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СУЧАСНА МЕДІА ПАРАДИГМА
ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ
Сформована наприкінці ХХ ст. медіа парадигма належить до секторальних
парадигм, утворених внаслідок взаємодії та взаємопроникнення трьох
глобальних «Homo oeconоmicus», «Homo sociologicus» та «Homo informaticus».
Їх взаємна дифузія забезпечила методологічне підґрунтя ідентифікації декількох
ідеологічних і, що дуже важливо – методологічних моделей, кожна з яких
передбачає чітке розуміння економічної природи та структури медіа індустрії,
її впливу на суспільство, єдність та контроль за поширенням інформації в
процесі її вільного руху. Економічний контент медіа парадигми полягає у
формуванні системи послідовних дій, які включають створення, рекламування,
поширення, комерціалізацію та продаж медійного продукту, наслідками чого
стає всеосяжний у мережному суспільстві вплив на селективні групи населення,
можливість управляти їх свідомістю, гіперконцентрація інвестицій у креативній
сфері, а також транснаціональний характер телерадіомовлення при одночасному
випереджальному поширенні когнітивного впливу телеканалів на глядачів.
Глобальна інформаційна експансія провідних медіа компаній спричинила
значну диференціацію телерадіопростору, пришвидшене технологічне оновлення
та суттєве розширення обсягів продажу телевізійних продуктів. На відміну від
товарних ринків, інформаційні мають безперервний характер і забезпечують
відповідну наступність та технологічне домінування. Відтак виходило,
що головною особливістю еволюції мас-медіа є їх компліментарність, доповнена
постійною модернізацією форм передавання інформації та трансферу медійних
продуктів. Сучасний процес неолібералізації телеринків світу сприяє ширшому
охопленню споживачів, підвищенню конкурентоспроможності створюваних
форматів, отриманню не лише прямого, а й опосередкованого комерційного
ефекту на кожному з етапів просування телепродукту. Тож зрозуміло чому
вважається сучасна телеіндустрія високорозвиненою креативною сферою
з найновітнішими технологіями, яка має чітку орієнтацію на споживача та
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об’єднує талановитих людей з усього світу, спрямовуючи їх на швидке створення
конкурентоспроможних телеформатів, а відтак, й на отримання прибутків.
Домінантними чинниками впливу на структуру та динаміку
європейського ринку телеіндустрії є технологічний прогрес, цінова доступність
телеприймачів та абонентської плати за перегляд телепрограм, державна
підтримка медіа бізнесу, висока підприємницька активність медіа холдингів,
наявність наднаціональних регуляторних систем, відносна гармонізація інтересів
громадського та приватного телебачення, збільшувана конкурентоспроможність
європейських телеканалів на глобальному ринку. Застосування принципів
технологічності, доступності, тенденцій секторальної лібералізації, трансформаційної
ідеології, інтеграції фінансового й медіа капіталу з урахуванням наднаціональних
механізмів впливу, а також постійне нарощування креативності створюваних
телепрограм дало змогу виокремити такі етапи еволюції європейського
телеринку: створення національних телевізійних мереж (50–60 рр. ХХ ст.),
диверсифікація телерадіомереж (70–80 рр. ХХ ст.), трастеризація телерадіомовлення
(90-ті рр.), «трансформаційний телебум» (2000–2010 рр.) та сучасний етап
(розпочався у 2011 р. і триває зараз), основними ознаками якого є: подальше
нарощування трастовості, диверсифікація джерел фінансування, активний
розвиток 3D-передач, значне домінування приватних компаній над
громадськими. Незважаючи на успіхи розвитку телебачення в ЄС, питома вага
європейських компаній у десятці світових лідерів за рівнем їх ринкової вартості
є незначною, що дає змогу констатувати: креативний потенціал створюваних
європейських телепродуктів, на відміну від США, використаний недостатньо.
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FREEDOM OF THE MEDIA IN A DEMOCRATIC STATE
The freedom of media can be understood in different ways. One can speak of
the freedom of media as an institution, connoting that there is an absence of any
dependence of media on the legal and economic pressures. Secondly, the freedom of
media can be understood as belonging to individual entities participating in media as
such, their relationships and dependencies, and above all, the scope of their respective
independence. Thirdly, the freedom of media can be understood as a rejection of any
restrictions of ideological, philosophical, religious or moral character. In the last case,
the discussion about the freedom of media is closely associated with the general,
philosophical discussion about the limits and criteria of freedoms. Fourthly and finally,
the freedom of media can be discussed in the context of various risks that the abuse of
this freedom might create not only for an individual, but also for the society. In this
article, I am going to discuss the freedom of media as it is understood under the last
three definitions given above.
First of all, it should be noted that these three areas where the freedom
of media becomes problematic are partially related to one another. One kind
of ‘micro-ideology’ seems to be, for example, the so-called programme line adopted by
individual editors, being a set of beliefs and preferences (often political) whose
acceptance forms a precondition for the employment in a given media house.
The dependence of individual media employees on the place that they occupy in the
whole media structure as well as the existing system of values and beliefs in such an
organisation tends to be much greater than, for example, in cases of scientists.
The ethical responsibility of media relates, among others, to situations where
someone’s assets have been infringed. Such an asset could be the honour (the good
name) or the image, and the way in which it can be infringed – the publication of
information relating to the private life or false information. It is, therefore, necessary to
limit media freedoms in these areas.
The privacy, as noted by T. Kononiuk, “is a value which cannot be clearly
defined, but also a value without which human life would be unbearable” [6]. Despite
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this, the violation of privacy of public figures is sometimes justified by the common
good. This happens when the respect for privacy might pose a threat to the common
good of all. As noted by Z. Sareło, the more endangered the common good, the more
justified the degree of invasion of privacy [10]. More controversy, however, can be
raised in situations when the invasion of privacy does not harm the common good, but
the disclosure of certain facts can actually serve it. This happens, for example, if the
disclosure sheds a new, unfavourable light on a politician seeking a high state office
position. The disclosure of this sort of information can help to change the decision of
voters, and it is therefore fully justified.
In Polish jurisprudence, the prevailing concept is that the right to privacy can
be restricted only when it comes to people engaged in public work, and only when their
activity is linked to the sphere of privacy. In other words, it is acceptable to publish
only such information concerning their private lives which in some way relates to their
activities undertaken in the public [8]. Without the consent of those in question,
however, it is not allowed to publish any information relating to people who derive
certain profits on account of their media image. It is worth noting that the latter
prohibition may be the subject of a discussion, because some codes of ethics
(for example, the Estonian Code [5]) do allow for the interference in the privacy of
those who benefit from the publication of their image. It is also possible to extend the
scope of meaning of the concept of public activity, so that it refers to all entities that
have a definite impact on the public sphere, and thus also those in show-business.
Many authors note that the assumption according to which media are interested
in the strengthening of democracy and the shaping of public opinion (or, in a broader
sense, the good of humanity) turns out to be wrong. They believe that in practice media
are interested primarily in the pursuit of their own economic and political interests
(whereas the dependence on the politicians is treated as a way of securing economic
interests), and any ethical demands are met only in so far as they contribute to the
economic strengthening of media. The belief that tends to soar in various media and
ethics literature is that the relationship of media with advertisers and politicians poses
the greatest threat to their freedoms [2].
Although it is obviously difficult to estimate the degree of dependence of
media on various factors, generally speaking it seems that at least in some areas a
greater threat to their freedom is posed by the prevailing belief in a given society.
One can indeed indicate several areas where such common views as to the ‘correct’
functions of media in the society can in fact become a cause of limitations to
(or attempts to reduce) their very freedoms.
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The vast majority of pundits and media experts believe, however, that the
freedom of media is one of the fundamental ethical principles, arising from the right to
information that belongs to every individual. From this point of view, to say that the
freedom of media is one of the foundations of modern democracy should be considered
as too narrow, and with certain interpretations even as downright dangerous. If such
freedom really was nothing more than one of the pillars supporting the democratic
political system, then it would be enough to secure it only insofar as media come into
contact with the political life. However, the majority of contemporary media deals with
neither the politics, nor democracy or civil society (or it does so only marginally), and
so it is difficult to talk about their influence on the political system.
It seems that the principle of the freedom of media should be seen as a
consequence of the freedom of an individual, according to which no one, especially
those holding political powers, has the right to restrict one’s freedom of thought and
one’s right to hold an independent opinion about the world. The freedom to hold
opinions should be understood as encompassing the possibility of building one’s own
viewpoint about the world (and so one’s own interpretations of the whole of reality), as
well as the freedom to hold opinions about certain fragments of that reality. This last
caveat is important, because those supporting the placing of restrictions on the freedom
of media could protest here, claiming that there are certain areas about which only
some people should know, whereas common access to them would bring more harm
than good (an example to such restrictions was in the past a prohibition to read the Old
Testament by anyone without a pastoral ordination). Therefore, Z. Sareło rightly draws
the attention to the fact that it is our moral obligation to ensure the freedom of all
media, regardless of their nature, scale and type of impact [10].
On the other hand, however, in some democratic countries, the principle of the
freedom of media seem to become a form of dogma that no one factually dares to
criticise [11; 3]. Certainly, this statement does not mean that the freedom of media does
not deserve any acceptance as a tenet of modern democracy, yet there is no doubt that
to treat freedoms this way does impose a number of risks [9]. It is worth noting that the
existence of these threats was already known to the opponents of the freedom of press
in the XVIII and XIX centuries, and so at the time when the press began to clearly
articulate its plea for a total freedom. For example, Pope Gregory XVI claimed in the
encyclical Mirarivos that to demand the freedom of press equals to a request of the
‘freedom of error’. The freedom of press was compared in the encyclical to a poison
being sold to the public. But the freedom of press was perceived in a similar way by
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the governments of various countries, which tried to suppress it by establishing
censorship offices [4].
H. Albrecht points out that currently media, and especially those electronic
ones, become a kind of postmodern religion. According to this author, such
a comparison is possible because of a number of similarities between media and
religion as such, not least with reference to their functions and the ways of
communicating with them. Media reproduce certain rituals whose purpose is to
develop in the recipients (i. e. he followers) a set of fixed habits of response and
perception of the surrounding reality. In contrast to religion, however, media image of
the world is not arranged in a coherent whole, but it consists of many chaotic fragments
that appear in a random order. This also applies to values and ethical standards, which
do not form a compact structure, but are presented by media as a form of ‘buffet’ from
which everyone can choose what suits them best [1].
In this case, although the recipient is indeed left alone to make a fully
autonomous choice, he is not really equipped with any key that would allow him to
choose those values serving his good and the good of the society. The fragmentary and
chaotic picture of the world as presented in media creates the impression that such a
single criterion (or criteria) does not in fact exist, and the true freedom comes down to
a sense of confusion and disorientation. This is how media contribute to the
strengthening of social attitudes of nihilism and certain convictions relating to the
meaninglessness of living, not to mention about the treatment of consumption as the
only way of gaining satisfaction from life. Through the selection of content and form
of communication, media in fact discourage from the use of freedom, and so de facto
they take this freedom away.
A separate issue relating to the freedom of media concerns the ethical
assessment of the ways to counter any restrictions placed upon this freedom. One
should pay attention here to the relationship of media employees with their employing
institutions. As I have mentioned, any relationship with one’s employer is always
associated with the risk of limiting the employee’s personal freedoms, the scope of
which is generally dependent on the good will of the superiors. On the other hand,
however, even if renouncing some part of their independence, journalists do not bear
full responsibility for the consequences of their work. As noted by S. Mocek,
“a journalist, while identifying himself with the medium which he represents, perceives
it by definition as a guarantor of his independence” [7]. This means that the journalist
does cede some part of his personal freedoms onto his employer, receiving in return the
protection of this part of the freedom which he has not ceded.
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The release from some part of personal responsibility, sometimes also from
direct pressures, does indeed guarantee individual freedoms of journalists. This fact is
particularly important for journalists providing information to news agencies, because
they do not have to worry about unpleasant consequences if the information so
provided turned out to be false. Such a guaranteed safety has also a positive effect on
the freedom of expression of opinions, which seems to be at a higher risk because of a
legal requirement to comply with the ‘programme line’ of the medium in question.
And so alongside obvious abuses arising from the employment relationship, one can
also indicate certain forms of mutual dependence. This in the world of media pluralism
contributes to the growth of the general quality level of media and their reliability,
even despite apparent contradictions with the principle of media independence.
These dependencies concerning individual journalists and their media
employers should be distinguished from the relationship between an editorial office
and the media owner. This dependence, particularly when turning into a source of
restrictions on the freedom of media, is difficult to be justified in any way. The only
limitation that cannot be assessed in an unambiguously negative way is a ban on
publishing by media belonging to a specific owner certain material which would put
that owner in an undesirable light or harm his interests. To demand that in such a
situation the freedom of media should allow for the publishing of a harmful content is
tantamount to allowing the owner to act to his own detriment.
It is worth noting that an analogous situation exists in the criminal judicial
process, where neither the accused nor the witnesses must be compelled to testify if
doing so would expose them to criminal liability. This prohibition, however, does not
cover different types of damage, including financial, but it is an example to the rule
allowing for the withdrawal of certain information due to one’s own specific interests.
This does not mean that media owners should be allowed to suppress any information
and opinions, which if published would have an adverse effect on their social standing.
It only means that under some reasonable limits one can accept the moral right of a
media owner to influence their own media company in order to protect their evident
interests. An example to this might be the intention to disclose certain data that could
be used by one’s business competitors.
Two important conclusions can be drawn from the foregoing analysis. Firstly,
the classification of various threats to media freedoms seems particularly important in
any ethical consideration. It is because it allows to formulate specific standards, the
realisation of which can be demanded by the recipients. Secondly, media freedoms
understood as the opportunity to pursue one’s own goals (interests) does often come
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into conflict with the freedom of the recipient (the individual and the society) to obtain
adequate information enabling to make the right decisions (for example to vote in
elections). This conflict is not always resolved in favour of the public, although some
authors are of the opinion that the interests of the society or the individual should take
precedence over the principle of freedom of media [12]. Some restrictions on such
freedoms, as imposed by different codes of ethics or by the law, may be in the long
term fairly beneficial because they may force media to improve the quality of
communication. Such function is fulfilled by a prohibition on the use of profanity in
the entertainment programmes or the legal protection of privacy, etc.
There are also situations where on account of a prevailing set of views in a
given society the suppression of the freedom of media is sanctioned. And the reverse is
true – sometimes media might restrict the freedom of having opinions by those who do
not share any such commonly accepted views. Any immoderate use of media might
also sometimes become the cause of resignation from internal autonomy and a
consequent voluntary submission to the external, chaotic stimuli, which can only entail
negative consequences for all dimensions of human life. In such cases, the principle of
the freedom of media turns against the philosophical basis from which it arises, namely
– the right of every individual to freedom. On account of an intense process of changes
taking place in the society and media themselves, one can formulate a rule requiring a
continuous analysis of these changes in terms of any possible threats to both the
freedom of media and the freedom of an individual.
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СУЧАСНЕ МІСТО ЯК ВІРТУАЛЬНЕ СЕЛО
Ґлобалізація вносить суттєві зміни у відносини особистостей. Змінюється
розуміння і сприйняття простору, що вимагає переосмислення самоідентифікації.
Сучасне місто змінюється під вливом ґлобалізаційних процесів
і опиняється в центрі уваги соціологів. Сутьєвих змін зазнає в першу чергу
механізм ідентифікації особистості. Як зазначає Е. Ґідденс «помилково вважати,
що ґлобалізація стосується лише великих систем на кшталт світового
фінансового порядку. … Вона також стосується феномена «ось тут», що впливає
на інтимні і персональні сторони нашого життя» [2, с. 14]. Поява міста, в свій
час, була наслідком, в першу чергу розподілу праці. Міста розбудовувалися
з дотриманням професійної і політичної стратифікації. Головний принцип
«де живу там працюю», «де народився там згодився». Місце народження часто
було визначальним не тільки в релігійній, але і в професійній стратифікації
особистості.
Місто своєю розбудовою відтворювало структуру суспільства – владний
квартал, торгівельний район, робітниче передмісця. Будь-яке переміщення
за межі проживання, в кращому випадку не схвалювалося, в гіршому
присікалося, адже розглядалося як зазіхання на суспільно визначенний механізм
стратифікації. Навіть великий філософ-гуманіст Томас Мор у своїй відомій праці
«Утопія» закликав, всіх хто спробує без житьєвої потреби та дозволу залишати
своє місто оголошувати – злочинцем [3, с. 67].
За місце народження людина отримувала не тільки громадянство,
але дуже часто це обумовлювало вибір її професіі. Передача професійного
досвіду формувала професійні династії. Людина, по суті, навідь не отримувала
професію вона народжувалася в професії, яку отримувала у спадок. Передача
професійного досвіду була тривалим процесом, тому часто відбувалась в межах
сім’ї. Процес ґлобалізації торкнувся сфери професійної освіти. Знання
перетворились в самостійний товар, а товари не мають кордонів. Ми обираємо
професію так само як будь-який товар.
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Принцип «все життя – навчання» змінює свій зміст. Якщо раніше це
означало постійне вдосконалення професійних навичок своєї професії, то тепер
це означає готовність до змін.
Класик німецької соціології Фердінанд Тьонніс стверджував, що люди
в місті об’єднуються на підставі суспільного (gesellschaftliche) зв’язку, який
базується на раціональному обміні [5, с. 464]. Крім цього зв’язку він виділяв ще
зв’язок першого типу – общинний (gemeinschaftliche), який є основою
формування села. В основі цього зв’язку лежать емоції та почуття духовної
близкості [5, с. 464].
Ці два типи зв’язків – суспільний та общинний – покликані не тільки
пояснювати відносини людей один до одного, але й ставлення людини до
суспільства. В общині соціальне ціле є первинне часткам, частки органічно
підбираються для доповнення цілого. У суспільстві, на думку Ф. Тьонніса,
соціальне ціле є наслідком механічного поєднання частин.
Розвиток домінування раціональності, на думку Ф. Тьонніса, визначає
суспільний розвиток від общини до суспільства. «Становлення раціональності
є становлення суспільства, яке розвивається частково в згоді з общиною
як початковою або, принаймні, більш старою формою з проживання, частково
в сутьєвому протиріччі з нею – стверджує Ф. Тьонніс – … і застосовуючи
покладений в основу цього підходу спосіб міркування до аналізу будь-якого
історичного стану, а також і до розвитку соціального життя в цілому принаймні
остільки, оскільки цей розвиток іде від общини до суспільних форм і змістів»
[6, с. 465].
У традиційних спільнотах, які аналізував Ф. Тьонніс, соціальна
близькість і стратифікація була пов'язана з близькістю просторовою, в безпечних
і комфортних рамках якої формувалися звичні норми поведінки, рольові правила,
системи цінностей, що забезпечують комфортне і безпечне існування, єдність.
Відстані, на подолання яких потрібні великі проміжки часу, обумовлювали
принципові зміни базових основ соціального буття, тому те, що знаходилося
«далеко», було пов'язане з небезпеками, скасуванням звичних норм життя, «там»
в інших умовах жили «інші» люди і були потрібні інші способи адаптації до них.
Комунікація з представниками далеких країн, по суті, була комунікацією
з представниками інших світів, вимагала принципових змін звичних форм
соціальних взаємодій. Відстань в тих умовах виступала, як в якості охорони
норм, так і в якості основи стратифікації.
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Поява технічних можливостей швидкого подолання географічного
простору і передачі інформації в режимі реального часу в кінці XX ст. зумовили
формування нової соціальної системи стратифікації. Найважливішим соціальним
наслідком ґлобальної просторової рухливості є утворення такого рівня
соціокультурних взаємодій, який не залежить від простору, точніше від
локальних культурних, нормативних та інших умов.
Ґлобалізація, насамперед, руйнує кордони і не тільки між країнами.
В свій час Френсіс Фукуяма писав – «Світ інтеґрується завдяки розвиткові
технології, торгівлі й інвестиціям, завдяки обміну думками, який стимулює
економічне зростання і створює підвалини для поширення демократії» [6, с. 36].
Мобільність просторова і соціальна стає головною ознакою сучасного світу.
Руйнуються класичні системи стратифікації суспільства.
Відбувається не тільки «звільнення від простору» і пов’язаних з ним
обмежень, а від суспільно принятих механізмів стратифікації.
Але таке звільнення в сучасному ґлобальному світі має зворотний бік,
це посилення невизначеності, ризиків, відповідальності за власні дії. Будь яка
свобода це відповідальність за прийняте рішення, тривога від очікуваннія
результату, який залежить від обраного ним же самим способу життя та
ідентичності. Людина знову стає зовсім незахищеною, як зазначає З. Бауман
«різке зниження, якщо не повна втрата контролю індивідів над процесами та
подіями, що впливають на їх долю. Події в світі мають квазістихійний,
непередбачений, спонтанний та випадковий характер» [1, с. 152]. Колись людина
була незахищена від природних стихій, тепер це наслідок асиметрії
відповідальності, колективної і особистої. У сучасному суспільстві колективна
відповідальність скорочується, як шагренева шкіра – натомість особиста зростає.
Як протидія цьому, як самозахист починають відроджуватися в суспільстві,
на новому рівні, общинні зв’язки. «Ґлобалізація – як зазначає Е. Ґіденс –
є причиною відродження локальних культурних ідентичностей у різних частинах
світу» [2, с. 15].
Відбувається кореляція общинного зв’язку особливо у відносинах –
«сусідство», де раніше сутьєву роль відігравала просторова відстань. Тепер
просторова відстань не зникає, а перетворюється у віртуальну величину.
Ми самі, субєктивно визначаємо поняття «тут» і «там», «далеко» і «близько».
Це призводить до утворення нової общини, нового віртуального села, яке може
об’еднувати людей які можуть бути територіально розпорошеними але соціально
єдиними. З’являються нові села (соціальні групи) без обов’язкової
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територіальної прив’язки. І якщо Ф. Тьонніс, вважам що відносини між людьми
будуть розвиватися на підставі поступового переходу від общинних відносин
до суспільних, які поступово будуть домінувати то тепер відбувається зворотній
процес, а точніше процес по спіралі, від суспільних відносин до нових
общинних. Місто перетворюється на сукупність віртуальних сіл, які формуються
на нових общинних зв’язках.
Для кожного члена суспільства є особливо важлива групова ідентичність,
як представника певної віртуальної спільноти, а не приналежність до певного
політичного класу чи професійної групи. Саме зараз під впливом ґлобалізаційних
процесів руйнуються старі механізми ідентичності особистості, а покоління
виявляються розірваними новими відносинами. Відбувається черговий перехід
до нового принципу суспільства, де особа отримує спрощені механізми
ототожнення себе з певною статусною групою. І не важливо, чи є теріторіальна
близість між членами цих груп, головне відчуття спорідненості, що виступає
певною передумовою «віртуальності» цих груп.
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МОДЕЛІ АКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ВІКУ В КРАЇНАХ ЗАХОДУ
Соціальний потенціал на сьогоднішній час виступає головним ресурсом
та передумовою соціального розвитку (адже не випадково індекс людського
розвитку, що до 2013 р. мав назву «Індекс розвитку людського потенціалу»
останнім часом слугує головним показником для оцінки та співставлення рівня
життя, освіти та довголіття різних країн). Соціальний потенціал – сукупність
характеристик співдіючих суб’єктів, що за певних умов, будучи
актуалізованими, можуть стати ресурсом різнобічного, насамперед –
соціоекономічного розвитку суспільства [2].
Суттєве зміщення вікової піраміди у розвинених країнах світу в бік
зростання питомої ваги старшого населення, не дозволяє закривати очі на
необхідність їх фінансового та соціального забезпечення, а перспектива довшого
професійного використання літніх людей, хоча б за рахунок відстрочення
пенсійного віку, видається надто привабливою з багатьох позицій, аби нею
нехтувати. У цьому плані дослідник С. Капіца вважає, що за сучасних умов
інтенсифікації демографічного старіння, можливі два варіанти розвитку –
стагнація, або зростання якості життя. Демографічні зміни, за ним, вимагають
адаптації економічних і соціальних інститутів до нових умов [1, c. 90].
Використання соціальних ресурсів, таким чином, виступає пріоритетним
напрямком в створенні програм соціального розвитку – як такого, що не лише
гарантує підвищення рівня життя, проте й відкриває можливості для
самореалізації, і в цьому процесі провідну роль відіграє саме старше покоління –
та соціально-вікова група, що здатна за рахунок набутого соціального потенціалу
не тільки вирішувати власні внутрішньогрупові проблеми, а й виступати
локомотивом для інших вікових груп.
Сьогодні наукові теорії, пов’язані зі старінням, переорієнтувалися з суто
теоретичних площин розгляду до розгляду можливостей практичної реалізації
для стабілізації суспільного розвитку та зниження міжпоколінної напруженості
272

в зв’язку з навантаженням на економічно активну молодь. Ці теорії мають назву
успішного та активного старіння. На перший погляд, вони відображають
оптимум використання можливостей старшого віку, проте тут існують і деякі
незістикування.
Відправною точкою моделі успішного старіння є діяльність.
До досягнення похилого віку люди повинні так керувати життям, щоб уникнути
інвалідності та захворювань, і, таким чином, підтримувати психічні та фізичні
можливості, що сприяють продуктивній та соціальній участі у суспільстві. Ключ
до «успішного старіння» тут першопочатково бачився як продовження діяльності
в літньому віці та збереження цінностей, характерних для людей середнього віку,
що заперечують настання старості [5].
У цій моделі, вважаємо, переоцінили поширеність людей похилого віку,
що пройшли старість без хвороб, в той час коли такі дослідження показово
свідчить, що досягнення старості без поганого здоров’я або інвалідності
є виключенням. «Успішний» означає, що є переможці та переможені,
проте більшості геронтологів незручно маркувати когось як такого, що отримав
негативні результати через його погане здоров'я» [6].
Процеси визначення та вимірювання успішного старіння були доволі
проблематичними, оскільки пов’язувалися насамперед з тим, як люди старшого
віку повинні старіти, а не з тим, з яких позицій вони самі виходять, щоб віднести
себе до категорії «старіючих успішно». Наприклад, навіть якщо люди похилого
віку хворіють або набувають інвалідності, вони не обов’язково починають
відносити себе до тих, що старіють «не успішно».
Модель активного старіння наголошує на забезпеченні прав людей
похилого віку щодо збереження здоров’я (зменшення витрат на охорону здоров’я
та соціальну допомогу), продовженні термінів праці (зменшення пенсійних
витрат), а також участі у суспільному та політичному житті. Проте, незважаючи
на широке використання, поняття активного старіння не має чіткого
загальновизнаного визначення та зазвичай використовується для означення «все
для всіх людей» [4]. Така неоднорідність у визначенні створює труднощі на
шляху розробки та реалізації єдиної політики щодо старших, створюючи її більш
диференціальною як на міжнародному, так і національному рівнях [7].
Незважаючи на цей недолік, поняття активного старіння широко
використовується протягом останніх 10 років в Європі. Концепція активного
старіння почала розвиватися в 90-х рр. з акцентом на зв'язок між діяльністю
та здоров'ям. Вона з’явилася в той час, коли проблема глобального посилення
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призвела до демонтажу традиційної концепції життя, яка прирівнювала
найстарішу фазу життя до бездіяльності [4]. Дискурс активного старіння
зосереджується на заохоченні участі людей похилого віку в суспільстві
та підкреслює компетенцію та знання, які мають люди похилого віку.
Подібно до успішного старіння, поняття активного старіння також не
залишається без критики. Наприклад, деякі вчені звертають увагу на те, що процес
ідеалізації активного та (успішного старіння) може стати контрпродуктивним
та гнітючимени Існує небезпека того, що політики, що виробляють політику,
переоцінюють фізичну активність, нехтуючи розумовими здібностями,
і переоцінюють продуктивну модель активного старіння. Таким чином,
необхідно залишати місце для альтернативного способу життя та визначення
діяльності [4].
Старіння перетворилося на центральну проблему європейської політики
на початку 90-х рр., коли ЄК створила «обсерваторію» для вивчення впливу
національної політики на старіння. У політичному документі «На шляху до
Європи для всіх віків» було відзначено існування чотирьох проблем: зниження
чисельності населення працездатного віку; витрати на пенсійні системи
та державні фінанси; зростаюча потреба у догляді за людьми похилого віку;
різноманітність ресурсів і ризиків людей похилого віку. Ці виклики, в свою
чергу, привели Комісію до чотирьох політичних висновків:
– підвищити рівень зайнятості в Європі (шляхом сприяння
безперервному навчанню, гнучким робочим механізмам та покращенню стимулів
до роботи);
– поліпшити політику соціального захисту та змінити тенденції
дострокового виходу на пенсію;
– підтримувати дослідження, пов'язані з політикою в галузі охорони
здоров'я та догляду за старінням;
– розробляти політику проти дискримінації на робочих місцях та
соціальної ізоляції [3].
Однак, незважаючи на значний потенціал цієї моделі старіння, її позиції
згодом були звужені, бо зайнятість стала її основною спрямованістю. Це досить
утилітарне бачення висуває потребу у «активізації» старших працівників для
посилення економічного зростання.
Справді, актуалізація внутрішнього соціального потенціалу старших
людей може відбуватися за рахунок або ж інституційних зусиль суспільства,
(в цьому випадку старша вікова група виступає об’єктом відповідних дотацій;
однак щільно пов’язана з цим політика ескапізму щодо старих, по-перше,
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викликає спротив відносно стигм «зайвого тягаря» та «відчуженої
непотрібності», по-друге, не позбавляє старих політичного впливу і політичних
прав, по-третє, у перспективі вимагатиме ще більших коштів на утримання цієї
соціально вікової групи, чисельність якої зростає) або ж за рахунок зусиль самої
групи. В оптимальному варіанті, ці два шляхи поєднуються. Проте це
відбувається лише у випадку першопочаткової доволі високої ресурсності самої
групи – відповідного рівня здоров’я, матеріального забезпечення тощо – тобто
збереження характеристик, притаманних групі середнього віку.
Нова активна парадигма старіння, спрямована на полегшення збереження
як фізичних, так і розумових здібностей, грунтується на наданні можливостей
літнім людям працювати довше, а також забезпечити більш здорові та більш
продуктивні роки по закінченню робочого життя.
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МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАРТИЦИПАЦІЇ
Моніторинг культурних процесів знаходиться у фокусі соціальних
дослідників з 1960-х рр. Розвиток індустріального суспільства і перехід до
постіндустріальної стадії залучає все більшу кількість населення у лави
продуцентів і споживачів дозвіллєвих, розважальних, рекреаційних послуг.
Ця нова ситуація стимулює чисельні репрезентативні опитування, дослідження
бюджетів часу, накопичення статистичних даних щодо участі в культурі, стану
культурної інфраструктури, культурних політик у різних країнах. З’являються
й перші міжнародні крос-культурні дослідження культурної і дозвіллєвої
партиципації. Їх стимулювали й демократизаційні, емансипаційні процеси у світі,
наголошення права на участь в культурі, права на відпочинок як універсальних
прав людини. Масштабний крос-культурний проект за егідою ЮНЕСКО відбувся
в 1964–1970 рр. під керівництвом А. Салаї: в обстеженні бюджетів часу
населення брали участь 12 країн, в т. ч. СРСР. У 1980-і рр. Міжнародна
соціологічна асоціація (ISA) ініціювала видання трьох томів аналітичних
матеріалів щодо різних аспектів дозвілля на основі аналізу національних
опитувань 1970 – кін. 1980 рр.: у сфері мистецтва (1987), спорту (1989),
дослідження «життєвих стилів» (1989). Міжнародне дослідження «Політики
дозвілля в Європі», проведене в 9 країнах (Франція, Німеччина, Великобританія,
Греція, Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція, Росія) на початку 1990 рр.,
було важливим з огляду на розпад Радянського Союзу, розширення ЄС,
необхідність аналізу ситуації постіндустріального, постмодерністського
суспільства в європейських країнах.
Останніми десятиліттями відбувається становлення розгалуженої,
дослідницької інфраструктури на міжрегіональному і міжнародному рівні,
зокрема поява мережі експертних центрів різного типу (культурних
обсерваторій, think-tank), які фокусуються на порівняльному аналізі культурних
практик (продукування, поширення, споживання культурних продуктів),
рекомендаціях щодо стратегій культурних політик. Саме для ХХІ ст.
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є характерним накладання паралельних трендів: ускладнення соціального
і культурного життя, його емерджетності і все гіршої прогнозованості співіснує
із накопиченням і все більшою доступністю інформації, онлайн-публікацій,
цифрових баз даних різноманітних досліджень – соціологічних, статистичних,
комерційних та ін. Змінюються самі взірці культурної діяльності творців
культури, культурної партиципації населення в контексті глобалізації, вписаності
новітніх ІКТ у повсякденне життя. Розвиваються креативні індустрії,
підвищується зайнятість у галузях культури, яка набуває все більшого значення
в економічному сенсі. На рівні управління і державної політики зростає
розуміння важливості уваги до специфіки культурної, мовної ідентичності,
вивчення динаміки ціннісно-смислових пріоритетів, підтримки культурного
розмаїття, розвитку культурної компетентності громадян як факторів підтримки
стабільності суспільства, його згуртованості тощо. Наочним є зростання частки
сектору культури у ВНП розвинених країн і бажання урядових і комерційних кіл
ще більше стимулювати продукування і споживання продуктів культури. Отже,
затребуваність інформації щодо культурних процесів стала ще більш нагальною,
що й посприяло «розквіту» розгалуженої мережі експертних центрів,
які відстежують тренди в полі культури, налагоджують комунікацію і обмін
досвідом, з наміром вийти на певний рівень узгодження методик вимірювання
ефектів культури (в широкому сенсі), гармонізації культурних індикаторів.
На міжнародному рівні діє Інститут статистики ЮНЕСКО,
де концентруються, окрім іншого, статистичні дані про сферу культури у різних
країнах світу. Цей заклад опублікував у 1986 і оновив 2009 р. методологію для
вимірів культурної партиципації та економічного внеску культурних індустрій
(2009 UNESCO reference framework for cultural statistics – FCS). Наголошується,
що необхідність її оновлення пов’язана із домінуванням формальних і статичних
уявлень про культуру, що нині не відповідає мінливим реаліям, а також потребам
розробки угрунтованої і конструктивної культурної політики. Нова система має
надавати методологічні засади для компаративних співставлень статистики
культури, зокрема в ній міститься розділ з вимірювання культурної партиципації
[2, с. 44–46].
На рівні Європейського Союзу діє спеціальний підрозділ, розташований
у Люксембурзі – статистичне бюро Євростат (http://ec.europa.eu/eurostat) [7].
Наголошується, що демократичні суспільства не можуть функціонувати
належним чином без надійних і об’єктивних статистичних даних, які потрібні
урядовцям для прийняття відповідальних рішень на рівні ЄС, держав-членів,
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органів місцевого самоврядування, а також представникам бізнесу. Статистика
потрібна громадськості, медіа – для уточнення картини сучасного суспільства
і оцінки роботи політиків. Євростат забезпечує Європейський союз даними
й щодо культурної статистики, які в тому числі дозволяють порівняння між
країнами-членами і регіонами. Цей напрям активно розвивається останніми
роками, свідоцтвом чому є певні кроки з гармонізації культурних індикаторів
і випуск спеціальних покетбуків. Завдання першого такого збірнику описують
як визначення базової культурної статистики для порівнянь на європейському
рівні. Наведено статистику щодо різних секторів поля культури для 27 державчленів ЄС, країни-кандидатів та країн-членів EFTA (European Free Trade
Association): культурна спадщина, культурна зайнятість, підприємства у секторах
(видавництво, архітектура, кіно), зовнішня торгівля товарами культури, витрати
на культуру домогосподарств, культурна партиципація і час, витрачений
на культурні заходи [5].
У багатьох країнах проводять спеціальні дослідження, присвячені
культурним практикам, дозвіллєвим заняттям, медіа-практикам тощо, які мають
моніторинговий характер. Перодичні обстеження культурних практик проходять
у Франції, США, Великобританії, Польщі та багатьох інших країнах. В Україні
у рамках моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології НАН
України є блоки питань щодо тижневої і річної аудиторії культурно-дозвіллєвих
практик, обсягу і змісту медіа-, інтернет-практик, читання, кіноперегляду,
ціннісних настанов та ін. [3; 4]. Поряд з цим час від часу інші академічні
і комерційні установи проводять опитування з проблематики культурних практик
і культурних політик, які, на жаль, не акумулюються на разі у вигляді загальної
бази даних культурної статистики нашої країни. На європейському
і міжнародному рівні є бази даних багатонаціональних опитувань з цієї
проблематики, в тому числі як результат спеціальних проектів зі стандартизації і
гармонізації культурних індикаторів, блоків питань в моніторингових дослідженнях
іншої тематики, гармонізованих даних національних опитувань. З 1998 р.
вебплатформа «Компендіум» за підтримки Ради Європи і Європейського інституту
компаративних культурних досліджень (ERICarts) надає доступ до звітів
європейських країн з культурної політики, статистичних і соціологічних даних
про галузі культури і мистецтва, культурні індустрії. Ці дані у режимі
оновлювання надають урядові організації (див. culturalpolicies.net). На сайті
присутній звіт, присвячений ситуації в Україні, в якому є і розділ щодо
культурної партиципації [6].
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Міжнародні проекти репрезентативних опитувань. За сприяння
Європейської комісії і Євростату було утворено робочу групу – Leadership Group
Culture (LEG-Culture) і проведено пілотний проект «Гармонізація статистики
культури в ЄС» з метою опису європейської культурної сцени і створення бази
для порівнянь між країнами. З 1997 по 2004 р. ця та допоміжні робочі групи
розробили першу Рамку/систему для європейської культурної статистики
(European framework for cultural statistics). Доповідь робочої групи було
опубліковано 2002 р, потім вийшов друком перший покетбук «Cultural statistics in
Europe» (2007). З середини 2000-х рр. Рада Європи і Європейська комісія
активізували зусилля щодо розвитку культурної статистики і аналізу культурних
політик. Наступним кроком у кооперації європейських країн у цій сфері було
утворення робочої групи European Statistical System Network on Culture (ESSnetCulture) 2008 р. за підтримки Євростату. Її метою було сприяти генеруванню
даних на базі скоординованих систем статистики та перевіряти можливості
адаптації чи розвитку існуючих методів для того, щоб відповідати новим
потребам. Фінальний звіт (ESSnet-Culture Final Report, 2012) узагальнив великий
обсяг даних, представив методологічні напрацювання і рекомендації для
окремих країн щодо особливостей збирання культурної статистики, використання
індикаторів, досягнення гармонізації даних. Оновлення Європейської
рамки/системи культурної статистики стало важливим кроком на шляху
розробки технології для продукування компаративних даних.
У період 2001–2004 рр. були проведені два Євробарометри з проблем
культурної партиципації: «Участь європейців в культурній діяльності»
(Europeans’ Participation in Cultural Activitie, 2001 г.) у 15 «старих» державахчленах і «Нові європейці і культура» (New Europeans and Culture, 2003) –
в нових державах-членах і кандидатах. Обидва Євробарометри використали
опитувальник, розроблений Цільовою групою LEG-Culture, таким чином
в перший раз всі держави-члени ЄС досліджували культурні практики населення
своїх країн. Питання щодо участі в культурній діяльності також були включені
в «Євробарометр – Європейські культурні цінності» (Eurobarometer European
Cultural Values, 2007), в «Обстеження доходів і умов життя» (Survey on Income
and Living Conditions – SILC) в 2006 р. і в «Обстеження освіти дорослих»
(Adult Education survey – AES) в 2007 р. Опитувальник міжнародного проекту
«Європейське соціальне дослідження», у більшості хвиль якого брала участь
й Україна, містить декілька індикаторів стосовно медіа-практик населення,
використання інтернету [1]. У 2013 р. в рамках Євробарометру проведено
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спеціальне дослідження культурної партиципації і доступу до культури
у 27 країнах-членах Європейського Союзу і в Хорватії. У ньому було отримано
інформацію щодо бар’єрів і рівней участі в культурі, залучення населення до
мистецьких практик, використання інтернету з культурними цілями та ін. Цей
проект позиціонується як важливий елемент інформаційного базису культурної
політики Євросоюзу, підкреслюється його пов’язання із попередніми
дослідженнями проблем культури в рамках Євробарометру, що дає можливість
аналізувати зміни основних індикаторів у часі. Отже, міжнародний досвід
порівняльної культурної статистики потребує задіювання у вітчизняній
соціології, актуалізуючи включення у спільну, міжнародну роботу українських
дослідників, які мають свої напрацювання аналізу культурних процесів
в українському соціумі.
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СКЛАДНІСТЬ, НАСЛІДКИ N-ГО ПОРЯДКУ І ПРОБЛЕМИ
ПРОГНОЗУВННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Однією з головних проблем сучасних міжнародних відносин є їх не
прогнозованість, що обумовлено складністю взаємовідносин, які виникають
і міжнародному середовищі. Проблема прогнозування міжнародних відносин
вивчається такими дослідниками як Г. Гігеренцер [1], Н. Талеб [6, с. 22, 113],
Я. Бар-Ям [10] і т.д. Ми виділяємо їх тому що вони першими почали розглядати
прогнозування в контексті наслідків n-го порядку, які виникають в результаті
певних подій. В цій статті ми хочемо поглибити розуміння наслідків n-го
порядку і простежити їх на реалізації таких високотехнологічних проектів як:
фармацевтична індустрія, технології клонування людських органів (3D друк),
робототехніка, та розглянути їх вплив на міжнародні відносини.
Чим простіше соціальна система, тим краще вона прогнозується.
Одноманітність середовища призводить до механізації звичок, які дуже швидко
формуються і закріплюються, людина зокрема, в такому однотипному
середовищі перетворюється на автомат, що працює за заданою програмою,
а тварини стають надспеціалізованими. Ріст різноманітності середовища,
навпаки, призводить до формування гнучких стратегій поведінки [4]. В екології
є подібний закон, який називається законом збіднення острівного різномаїття
(закон Г.Ф. Хільмі), який стверджує, що система, яка опинилась в середовищі
із значно нижчим рівнем організації, з часом деградує до середовища [5, с. 100].
Соціальні системи з часом ускладнюються. Ускладнення соціальних
систем (міжнародної системи) є закономірним процесом і є результатом
співробітництва між країнами або між учасниками всередині країни. Процес
ускладнення міжнародної системи описується законом утворення зв’язків
Д. Рікардо: більш обдарований регіон концентрує свої зусилля на виробництві
тих товарів, де його переваги вищі, і залишає менш обдарованому регіону
виробництво тих товарів, де його переваги менші, що призводить до
диференціації взаємовідносин та появи нових учасників [4, с. 150–155]. Однак,
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ускладнення соціальних систем відбувається за рахунок різноманітних чинників:
зміни політичного режиму, появи нових технологій, появи нових економічних
секторів, розвиток бюрократії, поява нових учасників у соціальній системі.
Із цього неповного переліку чинників, які впливають на ріст складності
міжнародних відносин ми зупинимось на високих технологіях.
Чим складнішою стає соціальна система, тим складніше прогнозувати
її поведінку. Яку роль відіграють технології у посилені складності міжнародних
відносин? Поява та поширення певної технології як правило призводить
в довгостроковій перспективі до наслідків, які або просто не передбачались,
або не брались до уваги. Спробуємо подивитися на вище зазначену проблему
з т. з. системного підходу. Системний підхід передбачає розгляд явища
в контексті, і це робить його одним із інструментів прогнозування. Оскільки
контекст можна змінювати не лише у просторі, але і в часі. Якщо в просторі ми
можемо рухатись від підсистем до надсистеми і навпаки, то в часі рух може
здійснюватись за схемою минуле ↔ теперішнє ↔ майбутнє. Майбутнє в цій
схемі має різну глибину або наслідки різного порядку (наслідки 1-го порядку,
2-го порядку, 3-го, n-го порядків). Наприклад, якщо ви когось поб’єте (подія),
то наслідком 1-го порядку буде ваша перемога та задоволення від неї, наслідком
2-го порядку буде ситуація, коли переможений подасть на вас заяву в поліцію
і це вже неприємно, а наслідком 3-го порядку будуть час і ресурси, які ви
витратите на врегулювання цієї ситуації та ін. Для прогнозування наслідків
поширення технологій підходить та ж сама схема. Наприклад, бурхливий
розвиток фармацевтичної індустрії призвів до того, що медицина змогла
побороти епідемії (наслідок 1-го порядку), але водночас вона збільшує
залежність людей від медикаментів, що послаблює їх імунітет (наслідок 2-го
порядку). Разом з тим фармацевтична індустрія веде свою «гонку озброєнь»
з вірусами, які швидко адаптуються, змінюються і стають сильнішими (наслідок
3-го порядку). Можна очікувати, що в майбутньому медицина з благих намірів
створить якийсь надпотужний вірус, який призведе до появи нових епідемій
та великої смертності населення (наслідок 4-го порядку), що в свою чергу
послабить роль певної країни чи регіону у міжнародних відносинах (наслідки
5-го порядку).
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Рисунок 1. Взаємовідносини між фармацевтичною індустрією, людиною,
вірусами і міжнародними відносинами. Блок 2 показує наслідки
1-го порядку, блоки 3 і 4 показують наслідки 2-го порядку.
Блок 5 демонструє наслідки 3-го порядку, а блок 6 відповідно наслідки
4-го порядку. Блок 7 показує наслідки 5-го порядку.
Приклад непередбачуваності поширення високих технологій є технологія
клонування людських органів. До переваг технології клонування людських
органів можна віднести відсутність затримок при трансплантації органів
у хірургії (будь-який орган може бути вирощений із клітин пацієнта). Крім того,
практика клонування завдасть відчутного удару по бюрократії і злочинності,
які утворились довкола ринку людських органів (наслідки 1-го порядку).
У результаті, кошти, які витрачались на боротьбу з ними можуть бути
спрямовані на інші аспекти соціальної системи. Ще однією перевагою є те, що
індустрія імунодепресантів зможе спрямувати зусилля на інші медичні аспекти
та інновації, оскільки попит на її продукцію буде суттєво знижено (наслідки
2-го порядку). Наступним кроком в реалізації цієї технології буде суттєве
зростання тривалості життя людини (наслідки 3-го порядку). Проте дана
індустрія матиме і свою зворотну сторону, яка досить суттєво зачіпатиме
етичний вимір людського буття. Наскільки небезпечною стане поведінка людини
в довгостроковій перспективі, якщо технології клонування дозволять будь-якої
миті, в короткі строки регенерувати будь-яку частину тіла людини, усунути
будь-яку ваду чи то недолік? Як далеко в такому випадку зможе зайти людська
безвідповідальність? Як це вплине на політичну систему, на тривалість
президентських строків та ін.? Узагальнений ефект Пельцмана дозволяє
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відповісти на ці питання так: чим більш безпечнішим роблять життя людини
технології, тим більш небезпечно буде поводити себе людина (наслідки
4-го порядку) [8, с. 120–126].

Рисунок 2. Практика реалізації технології клонування людських органів.
Блок 2 демонструє наслідки 1-го порядку. Блоки 3 і 4 демонструють
наслідки 2-го порядку. Блок 5 демонструє наслідки 3-го порядку.
Блоки 6 і 7 демонструють наслідки 4-го порядку.
Наступний приклад, представляє собою проблему, яка активно
обговорюється на останніх всесвітніх економічних форумах в Давосі [9; 3] –
це широке впровадження робототехніки в економічну і соціальні сфери.
Наслідком 1-го порядку буде поява безробіття, що в свою чергу призведе
до залежності безробітних від політичних і фінансових еліт (наслідок 2-го порядку).
Це призведе до затвердження політичних еліт у владі (наслідки 3-го порядку),
що в свою чергу призведе до появи нових техно-олігархій (наслідки 4-го порядку),
оскільки влада буде єдиним власником цих технологій.
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Рисунок 3. Вплив робототехніки на соціальну систему.
Блок 2 показує наслідки 1-го порядку. Блок 3 ілюструє наслідки
2-го порядку. Блок 4 показує наслідки 3-го порядку. Блок 5 демонструє
наслідки 4-го порядку.
Проблема прогнозування складних соціальних систем обумовлена тим,
що такі системи мають сильні взаємозв’язки між своїми елементами: часові
взаємозв’язки – перемінна залежить від своїх минулих трансформацій;
горизонтальні взаємозв’язки – перемінні залежать одна від одної; діагональні
взаємозв’язки – перемінна А залежить від минулого перемінної В. Такі тісні
взаємозв’язки призводять з часом до зростання відхилень у поведінці системи
(хаотичні процеси) [7, с. 100], що суттєво скорочує горизонт прогнозування.
Якщо внаслідок зростання складності соціальної (міжнародної) системи
горизонт прогнозування скорочуватиметься – це призведе до того, що ми
будуватимемо свої припущення про майбутнє на коротку перспективу і наші
управлінські стратегії теж стосуватимуться короткої перспективи. Якщо ми
будемо користуватись короткостроковими прогнозами – це означає, що ми
будемо помилятись стосовно довгострокових наслідків реалізації тих чи інших
технологій або проектів. Тому, відсутність інструментів ефективного управління
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і прогнозування складності
в довгостроковій перспективі.
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