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Реаліям європейського суспільства притаманні такі
специфічні характеристики культурної галузі як багатогранний
внесок інших культур і цивілізацій (мова, економіка, історія,
науки, філософія та література, музика, повсякденне життя тощо);
локалізація культур (регіони Європи як історичні, культурні,
географічні чи економічні утворення); мовний та етнокультурний
плюралізм як наслідок історичного становлення європейських
націй; поглиблення поточної присутності інших культур у
європейських країнах; нарешті, культурне різноманіття
представницької європейської діаспори. Ці реалії потребують
відповідних рішень, стратегій та програм у галузі міжкультурної
співпраці як на загальноєвропейському, так і на національному
рівнях.
Тому для сучасного європейського суспільства важливо
вирішити низку теоретичних та практичних проблем щодо
впровадження культурної дипломатії [1; 4]:
– розробка
програм
та
стратегій
міжкультурного
співробітництва в умовах глобалізації та формування
інформаційного суспільства;
– баланс між загальноєвропейською політикою ідентичності
та дотриманням принципів мультикультуралізму, діалогу між
культурами, цивілізаціями та релігіями;
– подолання культурних та мовних бар’єрів;
– формування механізму захисту європейського культурномовного простору;
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– забезпечення прав національних меншин.
У свою чергу, культурна дипломатія країн Західною Європи
формувалася імперським та колоніальним минулим більшості з
них, в той час як країни Центральної та Східної Європи не мали
колоній, але були предметом багатьох європейських договорів та
пактів протягом своєї історії [5].
Після падіння комунізму країни Центральної та Східної
Європи пройшли через радикальні економічні та політичні зміни.
Перехід від централізованого планування до ринкової економіки,
від авторитарної однопартійної системи до плюралістичного та
демократичного суспільства був справжнім викликом для країн
регіону. Ці перетворення також вплинули на зміни національної
ідентичності та іміджу країн. У цих процесах істотну роль
відіграла культурна дипломатія.
Процеси інституціоналізації культурної дипломатії в країнах
Центральної та Східної Європи протікали по-різному, але
створення конкретних урядових організацій, відомств і посад
вимагало дослідження та оцінки існуючого бачення в різних
цільових країнах; розробки комунікаційної політики, стратегій і
тактик просування політичних та економічних інтересів за
кордоном; координації зусиль різних організацій тощо.
Культурна дипломатія є однією з найважливіших складових
зовнішньої політики багатьох країн Центральної та Східної
Європи. Вона тісно пов’язана з урядом країни та досягненням її
зовнішньополітичних цілей. Культура в цьому сенсі є
інструментом досягнення зовнішньополітичних цілей і, таким
чином, політизується. Культурні відносини пов’язані з розвитком
культурних продуктів, таких як література, кіно, телебачення,
радіо, мистецтво, наука, музика, а також вивчення мов країн за
кордоном. Кінцева мета – ознайомити іноземну громадськість із
державою, її людьми, культурою та мовою, а також створити
сприятливий погляд на країну через її культуру.
Угорські культурні центри, Польський інститут, Естонський
інститут, Латвійський інститут, Болгарський культурний інститут,
Чеські центри є провідними культурними установами Угорщини,
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Польщі, Естонії, Латвії, Болгарії, Чехії. Наприклад, основною
метою Естонського інституту є поширення інформації про
естонське суспільство, культуру та навчання як в Естонії, так і за
кордоном; введення естонської культури в інші країни та сприяння
культурній комунікації між Естонією та іншими країнами;
підтримка викладання предметів естонської мови та культури у
вузах за кордоном тощо. Інституції та центри Центральної та
Східної Європи тісно пов’язані між собою та залежать від
фінансування їхніх урядів та міністерств, на відміну від їхніх
західноєвропейських колег, таких як Британська рада чи Інститут
Гете, які мають більшу незалежність та не мають прямого
відношення до своїх уряди. Культурні установи та центри країн
Центральної та Східної Європи є лише у найбільш стратегічно
важливих країнах через відсутність фінансування, що заважає цим
країнам створювати культурні центри у багатьох країнах [5].
У контексті культурної дипломатії пісенний конкурс
Євробачення є надзвичайно популярним у регіоні. Хоча країни
Центральної та Східної Європи беруть участь у Євробаченні лише
з 1991 р., вони часто є переможцями цього конкурсу
(2002 – Естонія, 2003 – Латвія, 2005 – Україна, 2008 – Сербія,
2017 – Україна) та отримують право організовувати черговий
конкурс у своїх країнах, використовуючи цю подію для
просування свого національного бренду, популяризації їх
туристичних напрямків, історії, культури, мови тощо. Варто
зазначити, що проведення таких заходів є надзвичайно
ефективним засобом культурної дипломатії.
Культура є важливою частиною колективної європейської
ідентичності та допомагає відстоювати їх спільні цінності, тому
розробка більш активної та динамічної ролі європейської культури
на міжнародній арені є головним пріоритетом. Із цією метою з
2016 р. Європейський Союз затвердив «Нову стратегію розвитку
міжнародних культурних відносин», в якій культура відіграє
особливу роль. Саме ЄС відповідає за розробку інноваційних
методів культурної дипломатії, співпрацю в освіті та науці, а
також за розвиток міжкультурного діалогу.
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Проаналізувавши прийняту стратегію, ми можемо виділити
наступні ключові завдання:
– посилити спроможність держав-членів та ЄС в цілому
використовувати економічний потенціал творчої галузі, а саме:
стимулювати розробку моделі сталого розвитку та створювати
сприятливі умови для інвестицій та робочих місць;
– сприяти розвитку культурної політики як чинника миру та
соціально-економічного розвитку у третіх країнах, а також
інструменту збереження різноманітності та культурного
плюралізму;
– зробити ЄС сильнішим глобальним гравцем на
міжнародній арені, більш ефективно використовувати історичні
важелі європейської м’якої сили.
У березні 2017 р. у Флоренції відбувся перший
Міжнародний семирічний саміт із питань культури, який підписав
Флорентійську декларацію – основний документ, який закріплює
функцію певного інструменту для встановлення діалогу між
народами, здатного полегшити координацію щодо охорони
культурної спадщини.
Таке активне залучення культури до міжнародних відносин
призвело до зміни поняття «культура», включення до неї таких
елементів як культурна безпека, культурний конфлікт, культурна
війна, культурна дипломатія.
Нині ЄС розробляє кілька нових ініціатив у рамках
культурної дипломатії. Перший – створення «творчих центрів»
Європи в таких країнах як Китай та Бразилія, другий стосується
введення посади спеціального представника з питань культурного
обміну та програм у кожній делегації ЄС. Спільним вектором є
розширення співпраці між державами-членами з метою
максимізації європейської культурної дипломатії, розширення
співпраці між культурними установами та громадянським
суспільством [3].
Тому більшість країн Центральної та Східної Європи мають
порівняно невеликі розміри, тому конкуренція за увагу та вплив та
створення вражень є для них дуже важливими процесами.
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Обмежені фінансові та кадрові ресурси, спрямовані на
формування національної ідентичності, політики та інтересів за
кордоном, серйозно обмежують реалізацію публічної дипломатії,
тим більше, що вона фінансується з центрального бюджету. Як
наслідок, зусилля культурної дипломатії в країнах Центральної та
Східної Європи зосереджуються на чітко визначених країнах,
геополітичних та географічних положеннях. Країнам регіону
потрібно бути дуже креативними, щоб їхній голос був почутий і
намагалися визначити ніші у сферах зовнішньої політики, які вони
можуть зайняти.
І досвід держав-членів ЄС показує, що сьогодні важливо
розвивати нові сфери культурного діалогу та співробітництва, як в
межах ЄС, так і на міжнародному рівні, як для урядових, так і для
неурядових програм. Практика показує, що розвиток культурної
дипломатії в країнах ЄС значно підвищує ефективність зовнішньої
політики, додає престижу державам, національним урядам,
зменшує вплив негативних стереотипів, зміцнює авторитет
держави [2].
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Останнім часом стрімко збільшується кількість кібератак, як
у світі загалом, так і в Україні, зокрема. Відповідь міжнародної
спільноти на розвиток кіберзлочинності проілюстрована такими
міждержавними угодами як: Конвенція Ради Європи про
кіберзлочинність (2001) [4], Бухарестська декларація про
міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом, корупцією
та транснаціональною організованою злочинністю (2006) [0].
Ці документи є безперечним свідченням спільної протидії
кіберзлочинності шляхом прийняття відповідних законів, які не
суперечать законам конкретної держави та договорам, які
ратифікувала ця держава.
Для прикладу, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність
(Будапештська конвенція) є першим і найбільш визнаним
міжнародно-правовим документом у сфері боротьби з
міжнародною і національною кіберзлочинністю. Ця угода була
укладена у листопаді 2001 р. Між іншим, Україна була однією з
перших країн, які її підписали.
Загальна кількість країн, які ратифікували Конвенцію Ради
Європи про кіберзлочинність, досягає 55, і, звичайно ж,
не обмежується державами-членами Ради Європи (США, Канада,
Японія, Мексика, Австралія та багато ін.). У той же час, проти її
підписання виступають Росія та Китай.
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Конвенція спрямована на припинення дій, спрямованих
проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних
систем, мереж і комп’ютерних даних. Особлива увага звертається
на необхідність забезпечення належного балансу між інтересами
правоохоронних органів і повагою до прав людини, серед яких:
право на свободу слова, включаючи свободу шукати, одержувати і
поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незважаючи на кордони,
права на повагу до приватного життя і права на захисту особистої
інформації [4].
У той же час, необхідно вказати, що ефективне забезпечення
кібербезпеки в сучасному світі буде можливим винятково при
активному міжнародному співробітництві. Головне при цьому, що
відповідне співробітництво має включати в себе участь в
обговоренні та вирішенні нагальних проблем не лише держав, а й
приватного сектора, а також громадянського суспільства. Саме з
цією метою була створена група урядових експертів, діяльність
яких пов’язана з аналізом досягнень в області інформатизації і
телекомунікацій, використанням інформаційних і комунікаційних
технологій в контексті міжнародної безпеки. Завдяки всебічному
обміну думками про досягнення в області застосування
інформаційних і комунікаційних технологій у контексті безпеки
міжнародні експерти активно працювали над очевидними і
можливими погрозами, а також над пошуком спільних
взаємоузгоджених шляхів звернутися до них. Зокрема,
наголошувалося на необхідності продовження діалогу між
учасниками в галузі використання інформаційних та
комунікаційних технологій, вжиття заходів для обміну думками та
підвищення довіри між цими організаціями і обміну інформацією
про національні закони і стратегіях, які може служити прикладом
для ін. країн; надання допомоги країнам, які встали на шлях
розвитку в плані створення необхідної потенціалу для боротьби з
кіберзлочинністю в цих країнах; створення загальної бази,
спрямованої на уніфікацію норм щодо запобігання і контролю
існуючих і потенційних загроз у сфері використання
інформаційно-комунікаційних технологій [7, с. 128].
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Варто також зазначити, що починаючи з 2011 р., Україна
бере участь у реалізації проєкту Ради Європи та Європейського
Союзу «Кіберзлочинність – Східне партнерство», метою якого є
ефективна імплементація Будапештської конвенції, удосконалення
національного
законодавства
в
сфері
боротьби
з
кіберзлочинністю,
налагодження
державно-приватного
партнерства в цій сфері [3, c. 7–8].
Водночас, вивчаючи питання міжнародного співробітництва
у сфері кібербезпеки, не можна оминути увагою й створення
Робочої підгрупи з питань кіберзахисту в рамках Спільної робочої
групи Україна – НАТО з військової реформи з ініціативи Служби
безпеки України. Це було поштовхом для розвитку
співробітництва між Україною та Північноатлантичним альянсом
у цій галузі [6, с. 53].
Зауважимо,
що
стратегічне
партнерство
з
Північноатлантичним альянсом є одним з ключових пріоритетів
міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, тоді як
основними завданнями співпраці між НАТО та країнамипартнерами у сфері забезпечення кібербезпеки залишаються:
підтримка нормального функціонування критичної інформації та
засоби інфраструктури зв’язку; розробка ефективних заходів
протидії кібератакам; надання допомоги країнам-членам
відновлення
нормального
функціонування
відповідної
інфраструктури внаслідок зовнішніх кібератак, функціонування
системи оперативного реагування на будь-які загрози
в інформаційній сфері країн-членів [6, с. 52].
Неабиякої
актуальності
у
контексті
забезпечення
кібербезпеки нині набуває питання співпраці НАТО та ЄС.
Дослідження показало, що обидві організації ще не домовилися
повністю про те, як кіберпроблеми однієї організації впливають на
іншу. З одного боку, військові покладаються на захист критичної
інфраструктури, за яку відповідальна політика ЄС, включаючи
законодавство та професійні стандарти, використовуючи
інформацію про діяльність з кіберзахисту, якою може поділитися
Центр боротьби з кіберзлочинністю в Гаазі. З іншого боку,
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економічному процвітанню країн-членів ЄС і, відповідно, всього
регіону можуть загрожувати дії осіб на державному рівні, мотиви
яких НАТО може краще зрозуміти.
Безсумнівно, співробітництво НАТО та ЄС вимагає
домовленості між союзниками щодо важливих аспектів, таких як
юрисдикція цивільної інфраструктури НАТО, на досягнення якої
потрібен час. Крім того, налагодження співпраці з
правоохоронними органами потребуватиме великих зусиль через
юридичні та тривалі правові та культурні обмеження на співпрацю
між оборонними та правоохоронними органами. У той же час,
можна простежити певний прогрес у цій сфері. Йдеться про
нещодавно підписану технічну угоду про обмін інформацією між
відповідними групами з реагування на інциденти, що діють в
НАТО та ЄС. Зокрема, 10 лютого 2016 р. ЄС та
Північноатлантичний Альянс підписали технічну угоду щодо
посилення співпраці у сфері кібербезпеки, спрямовану на
створення сприятливих умов для оперативного обміну
інформацією та досвідом між командами екстреного реагування
НАТО «Соmputеr Іnсіdеnt Rеspоnsе Саpаbіlіty» (NСІRС) та ЄС
«Соmputеr Еmеrgеnсy Rеspоnsе Tеаm оf thеЕurоpеаn Unіоn»
(СЕRTЕU) у сфері протидії кібератакам, комплексного
протистояння сучасним викликам у кіберпросторі. Практична
складова положень зазначеної угоди дасть змогу фахівцям з
кібербезпеки обох структур протистояти кіберзагрозам та
оперативно на них реагувати, вживати превентивних заходів з
недопущення кіберзлочинів та мінімізації їх наслідків
[5, с. 159–160].
Усе це свідчить про те, що нині простежуються певні
позитивні зрушення у напряму міжнародного співробітництва у
сфері кібербезпеки. Однак при цьому, важливо не зупинятися на
досягнутих результатах. Адже на шляху до забезпечення
кібербезпеки ще потрібно зробити чимало кроків у напряму
подальшого розвитку міжнародної співпраці.
Крім того, поряд із цим, кожна держава, включаючи
Україну, має:
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– створити ефективну національну систему кібербезпеки;
– посилювати спроможності суб’єктів сектора безпеки й
оборони для забезпечення ефективної боротьби із кіберзагрозами
воєнного характеру, кібершпигунством, кібертероризмом і
кіберзлочинністю;
– поглиблювати міжнародне співробітництво у цій сфері
[7, с. 128–129].
Фундаментальною ідеєю створення універсального режиму
міжнародної інформаційної безпеки могло би стати зобов’язання
учасників не вдаватися в інформаційному просторі до дій метою
яких є нанесення збитку інформаційним мережам, системам,
ресурсам, процесам та інфраструктурі ін. держави, підрив
політичної, економічної та соціальної систем, масована
психологічна обробка населення, задля дестабілізації суспільства
і держави [2, c. 76].
Насамкінець, слід зауважити, що питання міжнародного
співробітництва у сфері кібербезпеки потребує подальшого
наукового дослідження.
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БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 1994 р.
І ПЕРСПЕКТИВИ МАЙБУТНЬОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Історія має цілий ряд прикладів, коли держави виступали
гарантами недоторканності інших держав в обмін на якісь
політичні поступки. Проте, у більшості цих випадків сама по собі
гарантія ще не виступала реальною гарантією. Прикладом можна
назвати хоча б ті гарантії, які надавалися в процесі формування
Версальсько-Вашингтонської системи після закінчення Першої
світової війни.
У грудні 1994 р. Україна разом із Російською Федерацією,
Великобританією та США підписала документ під назвою
«Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням
України о Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» [4]. У
політичному плані, на жаль, цей документ для України мав ті ж
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самі наслідки, що й гарантії для деяких країн Європи після Першої
світової війни. Через 20 років після його підписання Російська
Федерація розпочала військову агресію проти України.
Після початку цієї агресії Будапештський меморандум
неодноразово піддавався детальному аналізу як науковцямифахівцями з міжнародного права, міжнародних відносин, так і
дипломатами та політиками [3].
На сьогодні, проте, серед сучасних політиківпанує достатньо
ідеалістична думка, що Україні слід реанімувати Будапештський
меморандум. Із цього приводу П. Гай-Нижник пише: «сьогодні
більшість експертів у безпековій галузі схиляються до думки,
згідно з якою Будапештський меморандум необхідно
трансформувати в юридично обов’язковий договір із чітким
механізмом реалізації його положень, бо він виявився нездатним
гарантувати територіальну цілісність та безпеку України» [2].
Однак, прибічники такої думки не беруть до уваги,
що механізму, який би зобов’язав усіх підписантів цього
документа виконувати його, насправді немає. Разом із тим,
безпекова ситуація погіршується у світі з кожним днем. Ми,
як ніхто, знаємо це і розуміємо. Звідси випливає завдання України
на світовій арені – запропонувати нову модель світової безпеки.
Слід відзначити, що варіантів не підписати Будапештський
меморандум у 1994 р. насправді не було. Світ виходив з холодної
війни, він дорого заплатив за мир і намагався дотримуватися
певних правил.
Україна йшла дорогою незалежності і підписання
Будапештського меморандуму – це, по суті, була плата за цю
незалежність. На той момент молода держава дивилася на все
через рожеві окуляри: ми вірили в порядність світу, в його добрі
правила. Ми були переконані, що не виконувати документ,
підписаний на такому рівні, – це нереально. Ми тоді не знали,
що світ нас зрадить. Ми й подумати не могли, що той, хто називав
нас найближчим братом, стане найбільшим ворогом.
Із шести пунктів Будапештського меморандуму не був
порушений лише один: «Російська Федерація, Сполучене
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Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені
Штати Америки підтверджують щодо України їх зобов’язання
не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє
ядерною зброєю». Усе інше, кожен пункт і кожна буква у цьому
документі, були порушені – і про гарантії територіальної
цілісності, і про повагу незалежності, і про те, що «ніяка зброя
ніколи не буде використовуватися проти України», і про
зобов’язання не чинити економічний тиск.
На сьогодні слід констатувати, що відновити міжнародні
гарантії по Будапештському меморандуму уже неможливо. Цей
документ не діє і немає таких способів і засобів, які могли б
зобов’язати країни-підписанти дотримуватися його пунктів.
Звичайно, Будапештський меморандум можна використовувати в
якихось політичних аргументах у міжнародних відносинах,
на нього можна посилатися, про нього, зрештою, можна написати
багато наукових досліджень. Але вирішити з його допомогою
нинішню безпекову кризу уже неможливо.
Фактично, нині є тільки один спосіб кардинально змінити
ситуацію навколо російської агресії. Україні слід зовсім
по-іншому вибудовувати національну систему оборони та безпеки.
Але найголовніше – саме Україна має стати ініціатором нової
моделі безпеки. І центральноєвропейської, і загалом європейської,
і континентальної, і навіть глобальної.
Історичний аналіз усіх подій, що відбувалися в Європі
у період між Першою та Другою світовими війнами, показує,
що з України може стартувати як загострення ситуації
загальносвітового масштабу, так і вирішення конфлікту. Ось чому
так важливо зараз бути ініціативними. Сила України – у її діях на
міжнародній арені.
Сучасне завдання України – пояснити всім її державамсусідам, європейцям, світовим лідерам, що без нового діалогу по
системі регіональної, континентальної та глобальної безпеки
зупинити наростання конфлікту і сповзання до чергового
глобального протистояння уже неможливо.
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Для Російської Федерації немає значення, який міжнародний
документ не виконувати. Кремль може підписати безліч
зобов’язуючих міжнародних договорів, але завжди трактуватиме
їх на свій лад. Росія викрутить їх так, як їй вигідно. При цьому,
весь історичний процес розвитку Російської імперії, а потім
РРФСР і СРСР засвідчує, що зовсім не має значення, який устрій
діє на цій території. Сама географія визначила сутність
державного утворення на цихземлях.
Чи може світ цьому протистояти? Так, може. Все буде
залежати від того, наскільки світ єдиний у своїй позиції. Тільки
його єдність буде забезпечувати тиск на Кремль. В його
роздробленості – сила для Росії. На регіональному рівні
безпековим фактором може бути, наприклад, створення БалтоЧорноморського союзу [1].
У такій ситуації говорити нині про те, щоб реанімувати
Будапештський меморандум є повністю безперспективною
позицією. Світ потребує ініціативності України. Україна потребує
розуміння і єдності світу. Пора виходити на нові моделі безпеки.
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ ПРИНЦИПУ
ЗАБОРОНИ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ
У СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Війна з минулого століття визнана світовим співтовариством
з огляду на жахливі наслідки ганебним і найжорстокішим
способом вирішення міжнародних конфліктів. І таке твердження
кореспондує з основоположною метою людства на сучасному
етапі розвитку – міжнародний мир та безпека.
Ствердження принципу заборони агресивної війни (ст. 2
Статуту ООН [5]) у міжнародних відносинах у якості імперативної
норми міжнародного права, основоположного принципу, норми
«jus cogens» – це прогресивне явище, а особливо з огляду на
процеси глобалізації, які відбуваються у світі. Адже, як відомо,
у найбільш загальному розумінні глобалізацію визначають як
процес всесвітньої економічної, політичної та культурної
інтеграції та уніфікації. У зв’язку з такими процесами формується
новий світовий порядок. Економічна та фінансова дипломатія
з метою впливу на певну державу, стабілізація або дестабілізація
ринків, формування регіональних економічних блоків, усунення
митних бар’єрів на шляху розвитку світової торгівлі, боротьба із
трансграничними
загрозами
допомагають
ефективніше
вирішувати складні проблеми, ніж застосування сили однією
державою.
У результаті глобалізаційних процесів світ стає
взаємозв’язаним і у певній мірі взаємозалежним, а агресія це
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повністю виключає, оскільки, навпаки, направлена на роз’єднання,
поділ держав на ворожі табори з пануванням одних над іншими.
Свого часу видатний професор, вчений-міжнародник Федір
Мартенс, який мав беззаперечний авторитет серед правителів та
політичних діячів XIX ст., якого часто іменували лорд-канцлер
Європи і запрошували у якості міжнародного арбітра при
вирішенні міждержавних спорів, звертав увагу на те, що сутність
міжнародного права потрібно шукати не у праві «jus ad bellum»,
а в співробітництві держав, передусім у економічній площині,
заради взаємовигідного співіснування та розвитку, підвищення
рівня благоустрою своїх народів. І хоч цьому вислову понад
100 років, він аж ніяк не втратив своєї актуальності і в епоху
глобалізації відображає сучасні процеси в рамках міжнародної
системи. І, справді, найперше, на що направлена нині
глобалізація
–
це
економічний
простір.
Економічне
співробітництво є пріоритетним. Крім цього, у такому
співробітництві роль міжнародного права посилюється.
Як справедливо
зазнаачається
у
юридичній
літературі,
«Глобалізація трансформує сучасну міжнародну систему.
Дві основні події виникли за рахунок закону суверенної держави.
По-перше, спеціалізовані режими міжнародного публічного права
розповсюджувалися на сфери, раніше монополізовані державою,
такі як права людини, екологічне право та торгівля. По-друге,
норми права, що приймаються міжурядовими організаціями та
транснаціональними корпораціями, набувають більш вагомого
значення» [1, с. 844].
Жодна держава вже не може існувати ізольовано. А для
того, аби бути повноправним учасником міжнародних відносин,
потрібно дотримуватися певних правил, насамперед, основних
принципів міжнародного права, серед яких принцип заборони
агресивної війни є центральним, стрижневим і становить ядро
системи міжнародного права. Резолюція 3314 (ХХIХ) ГА ООН
1974 р. «Визначення агресії» це явище розкриває як застосування
збройної сили державою проти суверенітету, територіальної
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цілісності чи політичної незалежності іншої держави чи якимнебудь іншим способом, несумісним зі Статутом ООН [4].
Положення принципу заборони агресивної війни повністю
відображено в п. II Заключного акту Наради з безпеки і співпраці
в Європі [3], в якому вказується, що ніякі міркування не можуть
використуватися для того, щоб виправдати звернення до загрози
силою або до її застосування в порушення цього принципу.
Порушення чи ігнорування цим принципом призводить
автоматично до порушення інших принципів міжнародного
права – мирного вирішення спорів, співробітництва держав,
суверенної рівності, територіальної цінності, недоторканості
державних кордонів, pacta sunt servanda, невтручання у внутрішні
справи, рівноправності та самовизначення народів, і, нарешті,
поваги прав людини (це яскраво демонструє ситуація агресії
Російської Федерації проти України). У свою чергу, відбувається
руйнація усієї системи міжнародного права, що в кінцевому
рахунку призводить до постановки питання про ефективність
міжнародного права (внаслідок невиконання основної функції –
регулятивної) і навіть його існування. У цьому сенсі можна
стверджувати, що принцип заборони застосування агресивної
війни:
– по-перше, не тільки стоїть на сторожі національної
безпеки держав, а й виконує роль своєрідного «охоронця»
міжнародного правопорядку, міжнародної безпеки, миру та
спокою на міжнародній арені;
– по-друге, сприяє більш повній реалізації регулюючої
функції міжнародного права;
– по-третє, кореспондує людиноцентристським ідеалам
(антропоцентризму), які міжнародна спільнота ствердила в
минулому столітті, проголосивши формулу «Людина – найбільша
соціальна цінність», що зобов’язує держави служити на благо
людині, захищати її права та свободи, охороняти їх і в разі їх
порушення – відновлювати. За таких обставин війна і повага прав
людини – явища несумісні (адже перше право, яке порушується
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під час війни – право на життя – найцінніше, природне і
невід’ємне);
– по-четверте, сприяє більш тісному співробітництву держав
у різних сферах, передусім економічній;
– по-п’яте, виконує превентивну функцію, що неодмінно
призводить до прогресивного, а не деструктивного, розвитку
міжнародного права, збереження цілісності його системи.
Держави, які несуть міжнародно-правову відповідальність за
злочин агресії, знаходячись у міжнародній ізоляції, зазнають
суттєвих втрат у всіх практично суспільних та соціальних сферах.
Безперечно, це змушує держав-агресорів поступово виконувати
міжнародні зобов’язання.
Отже, роль і значення принципу заборони агресивної війни
важко переоцінити. Загалом цей принцип стосується центральної
проблеми будь-якої правової системи (міжнародної чи
національної), оскільки йдеться про співвідношення сили і права.
Зважаючи на відсутність у міжнародній системі наддержавної
влади, сила перебуває в розпорядженні самих суб’єктів [6, с. 9],
що робить вкрай важливим попередження та перешкоджання її
безконтрольному використанню. Лише належне дотримання
принципу незастосування сили або погрози силою може
забезпечити досягнення цих цілей, життєво важливих для всього
людства у сучасний період активного розвитку озброєнь
[2, с. 130].
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РОЛЬ ООН У ПІДТРИМЦІ ТА ГАРАНТУВАННІ
МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ
Проблематика миру та війни турбувала людство із самого
початку свого існування. Адже відомо, що конфлікти, спори,
суперечності – це частина людської особистості. Із розвитком
людської
цивілізації
конфлікти
видозмінювалися,
ускладнювалися, трансформувалися у такі форми, які усе
складніше було вирішити. Із появою держав конфлікти
не припиняються, навпаки, відбуваються найгостріші форми
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протистояння між народами у формі війни, яка завжди несла за
собою жорстокість, кровопролиття, значні людські жертви та
масові руйнування.
Практично до минулого століття на міжнародному рівні не
існувало жодної інституції, яка б мала авторитет і силу
вирішувати такі конфлікти між державами як рівноправними
учасниками міжнародних відносин. Лише з появою у 1919 р. Ліги
Націй міжнародне співтовариство починає розробляти механізми
мирного врегулювання спорів і намагається стояти на сторожі
миру та безпеки у світі. Ліга Націй розробляє цілу низку
міжнародних актів, у яких закладається фундамент концепції
колективної міжнародної безпеки, співпрацює у цьому напрямку з
регіональними організаціями, а також урядами країн світу.
У результаті після Першої світової війни такі зусилля міжнародної
спільноти призводять до того, що у ряді міжнародних документах
з’являються положення щодо заборони ведення агресивної війни
(зокрема, Декларація про агреcивні війни 1927 р., Пакт БріанаКеллога 1928 р., Лондонcька конвенція про визначення агресії
1933 р.), передбачаються різноманітні мирні засоби вирішення
спорів, передусім, переговори та посередництво. Однак не
дивлячись на такі позитивні зрушення, усе ж відбувається
Друга світова війна, яка фактично засвідчила провал миротворчих
намагань та зусиль Ліги Націй. На думку ряду дослідників, хоча
Ліга Націй виявилася не достатньо ефективною у справі
гарантування, підтримання та забезпечення міжнародного миру
[2], усе ж досвід, набутий людством у цій сфері, не був марним,
саме Ліга Націй стала прототипом іншої міжнародної організації –
Організації Об’єднаних Націй, яка створюється у 1945 р. і
продовжує миротворчу місію своєї попередниці. Як справедливо
зазначається у юридичній літературі, створення ООН стало
втіленֺням одвічнֺої мрії людствֺа про такий устрій та органіֺзацію
міжнарֺодного правопֺорядку, яка позбавֺила б людствֺо від
нескінֺченної низки воєн і забезпֺечила мирні умови життя народіֺв
[1].
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ООН засновֺана на принциֺпі сувереֺнної рівносֺті усіх її
членів, що всі члени сумлінֺно виконуֺють зобов’язання за
Статутֺом, щоб забезпֺечити їм усім у сукупнֺості права і переваֺги,
що випливֺають з членстֺва в Органіֺзації, що всі члени повиннֺі
вирішуֺвати спори мирним шляхом і утримуֺватися від загрозֺи
силою або її застосֺування. У Статутֺі ООН підкреֺслюється
відкриֺтий характֺер Органіֺзації, членамֺи якої можуть бути всі
миролюֺбні державֺи. Стаття 1 Статуту проголошує основну ціль –
підтримка та забезпечення міжнародного миру [7].
Із поч. 1946 р. починаֺють створюֺватися й активнֺо діяти
основнֺі органи ООН. Так, 10 січня 1946 р. в Центраֺльному залі
Вестміֺнстерського палацу в Лондонֺі відкриֺвається перша
Генераֺльна Асамблֺея, на якій було предстֺавлено 51 державֺу.
Цікаво, що Українֺська РСР була одним із перших членів ООН, і
українֺська делегаֺція брала участь в Устаноֺвчій конферֺенції ООН у
Сан-Франциско в 1945 р. Нині Українֺа, будучи правонֺаступницею
УРСР, послідֺовно розвивֺає свою діяльнֺість в ООН, бере активнֺу
участь у миротвֺорчій діяльнֺості, у тому числі й в операцֺіях ООН
для підтриֺмки миру. Це пояснюֺє ініціаֺтиву з боку Українֺи при
підготֺовці Міжнарֺодної конвенֺції з захистֺу миротвֺорчого
персонֺалу [4, с. 141]. Нині ООН нараховує 193 держав-членів.
Отже, можна стверджувати, що ООН – це міжнародна організація
всесвітнього характеру, діяльність якої безпосередньо пов’язана із
підтримкою та забезпеченням міжнародного миру.
ООН, з’явившись після Ліги Націй, врахувавши помилки і
розуміючи наслідки таких помилок (Друга світова війна),
намагалася одразу передбачити певні механізми, які б не
дозволяли у майбутньому повторювати помилки. Зокрема, було
чітко окреслено внутрішню структуру (систему головних та
допоміжних органів), проведено розмежування компетенції між
органами ООН, а також передбачено механізм оонівської
миротворчості. Крім цього, створено особливий орган – Раду
Безпеки, який повністю бере відповідальність за прийняття рішень
у разі загроз миру та безпеці у світі. Як справедливо зазначав
видатний
юрист-міжнародник
І. І. Лукашук,
через
таку
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відповідальність РБ знаходֺиться в унікалֺьному становֺищі не
тільки в ООН, а й у всій системֺі міжнарֺодних органіֺв [5, с. 45].
При виконаֺнні обов’язків, які випливֺають із цієї відповֺідальності,
РБ діє від імені державֺ-членів ООН. Рада Безпекֺи визначֺає
існуваֺння будь-якої загрозֺи миру, будь-якого порушеֺння миру або
акта агресіֺї та дає рекомеֺндації або вирішуֺє, які заходи слід вжити
для підтриֺмання або відновֺлення міжнарֺодного миру та безпекֺи
[6, с. 217].
Статут ООН чітко і однозначно закріплює заборону
розв’язання агресивної війни (п. 4 ст. 2), передбачає засоби
мирного урегулювання спорів та закріплює чітко випадки, коли
застосування сили у міжнародних відносинах є правомірним
(самооборона (ст. 51) і рішення РБ ООН у випадку загрози,
порушенню миру чи вчинення актів агресії (ст.ст. 39, 42).
У цілому
проголошені
ООН
загальнолюдські
цінності,
демократичні принципи, орієнтовані на мирне співіснування,
зробили величезний вплив на розвиток ідей миру та втілення їх у
практичну площину. Із часу свого заснування ООН є унікальним
форумом, на якому людство може не тільки комунікувати,
обмінюватися думками, але й вирішувати найскладніші
міжнародні проблеми.
У юридичній літературі зазначається, що виникнення ООН
як гаранта міжнародного миру та безпеки, в структурі якої було
створено спеціальний орган – РБ ООН – покликаного
безпосередньо сприяти реалізації поставлених цілей, мотивуֺється
низкою чинникֺів. Це, зокрема, по-перше, загальֺнолюдськими
(людствֺо досягло належнֺого рівня праворֺозуміння, що знайшлֺо
прояв у трансфֺормації свідомֺого ставлеֺння людей до питань війни
та миру); по-друге, cоціалֺьно-економічними та політиֺчними
(полягаֺють, з одного боку, в існуваֺнні держав з різнимֺи соціалֺьноекономічними та політиֺчними системֺами як детермֺінантами
правовֺих позиціֺй цих держав, а з іншого, важливֺим чинникֺом є
певна позиціֺя та політиֺко-правова воля окремиֺх державֺних діячів
державֺ-засновниць ООН); по-третє, конкреֺтно-історичними
(відобрֺажають конкреֺтно-історичне становֺище, що склалоֺся під
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час Другої світовֺої війни, яка виявилֺася найбілֺьшою за
масштаֺбом та наслідֺками в історіֺї); по-четверте, міжнарֺодноправовими (визначֺені швидкиֺм темпом прогреֺсивного розвитֺку
міжнарֺодного права щодо питань війни та миру, міжнарֺодної
безпекֺи, мирних засобіֺв урегулֺювання міжнарֺодних конфліֺктів,
визначֺення агресіֺї в XX ст.); по-п’яте, інституційними (полягаֺють
у поступֺовому формувֺанні ідеї створеֺння спеціаֺлізованого органу
з підтриֺмання міжнарֺодного миру та безпекֺи на універֺсальному
рівні, зокремֺа, головнֺою інститֺуційною передуֺмовою слід
вважатֺи діяльнֺість Ліги Націй, позитиֺвний та негатиֺвний досвід
якої дозволֺив виважеֺно підійтֺи до визначֺення міжнарֺодноправового статусֺу РБ в процесֺі розробֺки тексту Статутֺу ООН)
[3, с. 11].
Із розпадом біполярної системи у світі роль ООН у питаннях
гарантування миру та безпеки зростає, це дозволяє у повному
обсязі реалізовувати при врегулюванні міжнародних конфліктів
положення глави VII Статуту ООН. Однак постає інша проблема –
видозмінюються конфлікти, які потребують оновлення механізму
миротворчості і прийняття нестандартних оперативних рішень зі
сторони ООН. Посилення агресивного націоналізму, міжетнічного
протистояння, релігійної нетерпимості призводять до появи нових
загроз – міжнародний тероризм, протиправна торгівля зброєю та
наркоторгівля, підробка грошових знаків, «відмивання» грошей,
які в умовах глобалізаційних процесів швидко набувають
універсальних масштабів і наслідків. Усі ці проблеми потрібно
вирішувати спільно. Одна держава в даному випадку немає ні
можливостей, ні відповідних механізмів. За таких обставин,
природно, миротворча діяльність теж зазнає змін. Нині до
основних її напрямків можна віднести превентивну дипломатію,
сприяння до миру, підтримання миру, примушування до миру,
миробудування у постконфліктний період.
Слід зауважити, що особлива увага в рамках ООН
приділяється заходам превентивної дипломатії, які на перших
етапах здійснення оонівської миротворчості часто ігнорувалися та
недооцінювалися: раннє попередження конфліктів на основі
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вивчення інформації, створення демілітаризованих зон з метою
локалізації конфлікту у разі його виникнення, превентивне
розгортання збройних контингентів ООН. Такі акції зі сторони
ООН активно вчинялись при врегулюванні конфліктів на
Близькому Сході, у Південній Азії, Камбоджі, Сомалі, Анголі.
Також ООН належну увагу приділяє і постконфліктному
врегулюванню, яке виявляється у нагляді за перемир’ям.
Отже, у сучасних міжнародних відносинах при вирішенні
різного роду конфліктів між державами активну роль відіграє
ООН як авторитетний гарант миру та безпеки у світі. Проголошені
у Статуті ООН цілі, передбачені відповідні миротворчі механізми
та регламентовані процедурні моменти щодо проведення
міжнародних миротворчих операцій дають змогу ООН на практиці
реалізовувати своє основне призначення. Незважаючи на окремі
негативні
моменти
(наприклад,
затягування
прийняття
оперативних рішень РБ щодо застосування силових засобів або
взагалі їх неприйняття), ООН залишається унікальним форумом
спеціального
призначення,
створеним
людством
задля
підтримання, гарантування, сприяння, а в окремих випадках –
примушування до миру.
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ВІЗИТ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖ. ФОРДА ДО КНР
(ГРУДЕНЬ 1975 р.)
Відставка Річарда Ніксона з посади президента США
внаслідок «Вотергейтського скандалу» і вступ на пост президента
Джеральда Форда 8 серпня 1974 р. спочатку не внесли істотних
змін в американо-китайські відносини, оскільки люди, які
обіймали ключові посади у виконавчій владі США, залишилися на
своїх місцях. Погіршенню американо-китайських відносин
сприяли американо-радянські переговори 23–24 листопада 1974 р.
у Владивостоку, в яких брали участь керівники обох
країн: Джеральд Форд і Леонід Брежнєв. Не дивно, що в умовах
подальшого погіршення відносин між КНР і СРСР візит нового
американського президента до Радянського Союзу викликав
обурення з боку китайського керівництва [6, c. 315]. Проте вище
керівництво США у той час вважало, що американські національні
інтереси вимагали розвивати стосунки і з Китаєм, і з СРСР
[4, c. 331–332].
В атмосфері охолодження американо-китайських стосунків
відбулися дві поїздки до Пекіну у жовтні і листопаді 1975 р.
державного секретаря США Генрі Кіссинджера, під час яких він
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обговорював питання підготовки американо-китайського саміту
[4, c. 332]. Він був прохолодно зустрінутий китайськими
високопосадовцями, внаслідок чого у Вашингтоні вирішили, що
візит президента не сприятиме покращенню відносин між
країнами. Саме тому термін візиту було скорочено до трьох днів
[4, c. 339].
Не дивлячись на це, в грудні 1975 р. відбувся офіційний
візит президента США Дж. Форда до КНР, який передбачав обмін
думками
щодо
основних
проблем
міжнародного
та
двостороннього розвитку. Під час бесіди з китайським віцепрем’єром Ден Сяопіном американський лідер зазначив, що буде
прагнути нормалізувати двосторонні відносини на кшталт
відносин з Японією, якщо його переоберуть на другий термін
у 1976 р. Дж. Форд також висловив здивування тим, що Пекін
постійно критикує Вашингтон [9]. Президент США і держсекретар
намагалися покращити двосторонні відносини шляхом схвалення
продажу британських реактивних двигунів «Rolls-Royce» Китаю.
У відповідь на це керівники КНР наполягали на подальших
поступках з боку Вашингтону в тайванському питанні. Хоча
Китай і був готовий форсувати процес розвитку двосторонніх
відносин, однак, як відзначав Г. Кіссинджер, серед китайського
керівництва був помітний розкол [4, c. 340].
Проте внутрішньополітичні фактори заважали Дж. Форду
перейти до поступок і виконання вимог Пекіну стосовно
припинення американо-тайванських відносин. Він отримав
нищівну критику всередині США після провалу прозахідного
режиму в Індокитаї. Після підписання Паризького договору
1973 р. і закінчення В’єтнамської війни Сполучені Штати
залишили Південний В’єтнам і пішли з Камбоджі. У результаті
цього, в 1975 р. ці країни були захоплені комуністами, а у квітні
1976 р. відбулося об’єднання В’єтнаму і в Індокитаї виникла
потужна країна з орієнтацією на СРСР – Соціалістична Республіка
В’єтнам (СРВ).
У підсумку Джеральд Форд вступив у жорстку конкурентну
боротьбу за висунення на пост президента від республіканської
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партії, яку розпочав Рональд Рейган. Останній критикував
тайванський вектор політики Державного департаменту і
неодноразово підкреслював, що інтереси Тайбею не повинні
порушуватися через співпрацю США з КНР. Саме ці чинники,
перш за все, і заважали президенту Дж. Форду кардинально
покращити американо-китайські відносини.
Американо-китайські переговори у грудні 1975 р., як і
очікували у Вашингтоні, не призвели до покращення двосторонніх
відносин. Офіційно, США і КНР їх високо оцінили, проте у
підсумку не було укладено будь-яких спільних документів. Вони
лише підтвердили Шанхайське комюніке 1972 р. [5, c. 143;
2, с. 168; 6, с. 316; 1, с. 143]. Оцінюючи підсумки візиту, близький
до американських урядових кіл журнал «U.S. News & World
Report» констатував, що «відносини між США і Китаєм зайшли у
глухий кут і, мабуть, залишаться там у результаті відмови пана
Форда погодитися з китайськими вказівками щодо того, якою має
бути зовнішня політика США» [10].
Аналізуючи результати візиту президента США Дж. Форда
до Китаю в грудні 1975 р. необхідно зазначити, що він відбувався
на тлі значних змін на міжнародній арені, що виникли у результаті
втілення в життя курсу на розрядку міжнародної напруженості.
До сер. 70-х р. ХХ ст. у думках американських політологів та
істеблішменту, які дотримувалися концепції «балансу сил»
у рамках відносин США-СРСР-КНР сформулювалася ідея про те,
що цей «трикутник» не є рівностороннім, тобто значення відносин
між Вашингтоном і Москвою не рівнозначне американокитайським стосункам. Відзначалося, що американо-радянські
відносини – єдині в своєму роді з огляду на величезну ядерну
міць, власниками якої є обидві країни, і тих катастрофічних
наслідків, які міг би мати для всього світу ядерний конфлікт між
ними. І навпаки, між США і КНР не існує відмінностей,
які б несли за собою небезпеку, яку можна порівняти з
виникненням військового конфлікту.
Внаслідок
цього,
американо-радянські
відносини
визнавалися пріоритетними в глобальному масштабі, а американо38
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китайські – вторинними, підлеглими, що мають для геополітичної
стратегії США допоміжне значення. Американські лідери
підкреслювали, що в своїх глобальних геополітичних системах
вони не розглядають Піднебесну, на відміну від китайських
керівників, як «центр всесвіту». Китай у даний час потребує США
більше, ніж США Китаю, і у нього немає ніякої розумної
альтернативи зміцненню зв’язків з Америкою.
І хоча підсумки американо-китайського саміту були
невтішні, азійське турне президента Дж. Форда дозволило йому
окреслити нові контури зовнішньополітичної стратегії США в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 7 грудня 1975 р. у Гонолулу
він оприлюднив нову «Тихоокеанську доктрину», яка передбачала
посилення позицій Вашингтону в цьому регіоні. Згідно з цим
документом, з метою досягнення цілей політики США в Азії,
Білий Дім передбачав використати антирадянський курс Пекіна.
Не дивлячись на це, «Гуамська доктрина» не відводила Китаю ту
важливу роль в американо-китайських відносинах, на яку
претендував Пекін [6, c. 316].
«Тихоокеанська доктрина» Дж. Форда надавала Китаю
статус американського партнера у справі підтримки рівноваги сил
в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та концептуально закріпила
«позитивну» оцінку місця і ролі КНР в азійській політиці США. За
твердженням газети «New York Post», на «тихоокеанській
доктрині США цілком можливо поставити тавро «зроблено в
Китаї» [8, c. 186; 7, с. 59; 3, с. 54].
Американо-китайські відносини, хоча вони, на думку
Джеральда Форда, і ставали однією з реальних рис міжнародного
політичного ландшафту, все ж мали другорядне значення в
порівнянні з тією роллю, яка відводилася традиційному
американському союзнику – Японії, незаслужено забутому і
відсунутому на другий план у результаті політики адміністрації
Річарда Ніксона, що була зайнята розробкою китайського вектора.
Отже, головними підсумками візиту президента США
Джеральда Форда у грудні 1975 р., що був результатом реальних
політичних кроків з боку керівництва обох країн, було
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встановлення систематичних і надійних каналів двосторонніх
зв’язків, розширення економічних, наукових і культурних
контактів, початок систематичного обміну думками щодо
найважливіших питань міжнародних відносин. Цей діалог
забезпечував наступність китайської політики Вашингтону,
основу якої складала концепція «балансу сил», а Китай відігравав
місце допоміжного фактора в зовнішньополітичній стратегії
Білого Дому. Саме ці чинники сформували «Тихоокеанську
доктрину» Дж. Форда, яка надавала Пекіну статус американського
партнера у справі підтримки рівноваги сил в АзіатськоТихоокеанському регіоні та закріпила позитивну оцінку місця і
ролі КНР в азійській політиці США
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м. Яготин, Київська область, Україна
ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТУ В УМОВАХ
ГІБРИДНОГО ЕКСПАНСІОНІЗМУ
Політична динаміка глобалізованого світу стимулює
активну комунікацію між людьми, націями, регіонами,
континентами і водночас породжує чимало суперечок й
протистоянь щодо розподілу ресурсів, сфер впливу, міграційних
викликів тощо. Якщо європейська модель політичного розвитку
сповідує пацифістську ідеологію і прагне розширювати й
поглиблювати
демократичні
цінності,
економічне
співробітництво, культурну взаємодію, міжнародне партнерство,
то східно-азійська парадигма політичної еволюції зорієнтована
переважно на експансіоністську візію. Увага нашого дослідження
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буде звернута на останню – войовничу парадигму експансіонізму,
що експлуатує меседжи брутального насилля, спотворену
інформацію, прагнення геополітичного реваншу, утвердження
неоколоніального панування. Ми констатуємо очевидний факт:
буремні події попередніх століть (світові війни, гонка озброєнь,
радикальні практики політичного екстремізму й тероризму) не
стали бастіоном для відвернення масштабних конфліктів
сьогодення, усунення військового аргументу в міжнародній
політиці.
Наразі
завойовницька
політика
продовжує
тріумфальну ходу. Натомість ідеологія миру, безпеки,
лояльності не здобула тотального поширення й поступаються
місцем онтології війни. Із цього випливає провідне завдання
цифрової епохи людства – пошук ефективних засобів
нейтралізації екстремістсько-терористичної практики вирішення
конфліктів.
Соціопримирлива
парадигма
політики
має
артикулюватися й базуватися на засадничих принципах здорового
глузду, балансу інтересів, політичних компромісів й поваги до
індивіда, його прав, свобод, честі та гідності.
Постмодерне суспільство зробило великий прорив в
інформаційно-технологічній сфері, але його агресивно-войовничі
інстинкти залишилися на рівні епохи Середньовіччя. Брутальні й
хаотичні набіги варварських племен для підкорення слабких
держав й анексії чужих територій, що здійснювалися на зорі
людської цивілізації, сьогодні не стали надбанням історії, а
продовжують існувати у формі гібридної експансії. У наш час
феномен гібридної війни став не лише ключовим меседжем
політиків, але й провідним об’єктом вивчення науковців. Його
досліджують такі вчені як В. Горбулін, Є. Магда, Г. Почепцов та
ін. Однак у цьому складному явищі залишається ще багато
відкритих питань, на які треба давати кваліфіковану відповідь.
Поняття гібридної інтервенції передбачає схрещування
різних видів ресурсів і засобів впливу для поневолення народу
й окупації території. Політика гібридної експансії практикується
авторитарними режимами, що мають неоімперські амбіції й
прагнуть реставрації своєї колишньої величі й впливу. Наразі
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будь-які військові кампанії базуються на елементах гібридності й
здійснюється без оголошення війни. Мілітарне втручання у
суверенний простір незалежної держави шляхом гібридної
експансії не визнається завойовником як акт агресії, а трактується
його пропагандою як миротворча операція по захисту своїх
співвітчизників. Синхронно здійснюється штучне нагнітання
внутрішніх протиріч на території держави, яка стала жертвою
гібридної атаки. Це робиться для того, щоб камуфлювати
зовнішню інтервенцію ерзацами громадянської війни, імітацією
місцевого екстремізму.
Інформаційне суспільство прискорює динаміку мислення,
поведінки, комунікації а також радикально трансформує суть
загарбницьких воєн. Поглинання суверенної держави й
захоплення її території в умовах гібридного протистояння
здійснюється у формі повзучої експансії, що має тривалу латентну
фазу і зачіпає інтереси різних соціальних верствах людей, держав,
регіонів. Дефініція «гібрида експансія» з’являється і набуває
поширення у політичному дискурсі після завершення холодної
війни. Її концептуальне значення полягає в тому, що соціальні
зіткнення втрачають класичний формат асиметричного
протистояння
й
набувають
ознак
множинного
й
багатовекторного характеру, де військова складова ховається
в мороці фальшивої пропаганди. «Розвідку боєм» у гібридному
протистоянні
ведуть
за
допомогою
інформаційнопропагандистських,
розвідувально-диверсійних,
лобістськокорупційних, політико-дипломатичних, торгівельно-економічних
та ін. маніпуляційних засобів, спрямованих на прикриття
віроломної суті агресії. Важливо усвідомити, що гібридній
експансії значно легше протистояти розвинутій державі й
консолідованому суспільстві.
Крах радянської імперії й ліквідація біполярного
протистояння не зробило світ безпечнішим, але радикально
змінило порядок денний міжнародної політики. Ліберальнодемократичні
цінності
виявилися
ефективнішими
від
комуністичних ідеологем, але в сучасних реаліях вони не
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спроможні успішно протидіяти тероризму й радикальному
екстремізму. У ХХІ ст. формально імперій не існує, але амбіції
тотального панування залишаються в політиці войовничих націй.
Нестабільність і хаос глобалізованого світу локалізується
гібридним експансіонізмом. «Важлива відмінність воєн нового
типу – це їхня складність, а звідси – гібридність суб’єктів, що
беруть у них участь. Саме тому їх називають війнами
«приватизованими», або ж неформальними, бо, за твердженням
Мері Калдор, своєрідна приватизація насильства – їхній важливий
елемент. Відрізнити приватне від публічного, державне від
недержавного, формальне від неформального надзвичайно
складно, бо в цих конфліктах беруть участь парамілітарні
об’єднання місцевих лідерів, кримінальні структури, сили поліції
та найманці, а також регулярні армії. Цей новий тип конфліктів
тісно пов’язаний з процесами глобалізації, що виявляються в ході
їхнього перебігу. Вони також включають наявність ЗМІ, що
можуть перетворити конфлікт в шоу, за яким спостерігатимуть
сотні тисяч телеглядачів у цілому світі в режимі реального часу.
Також у них беруть участь гуманітарні організації майже з усього
світу, інші неурядові організації, продавці зброї та згадувані вже
найманці, воєнні радники й можливі добровольці з діаспори.
Тож ці конфлікти локальні, проте водночас і глобальні» [1, с. 11].
На основі цього розрізняють «старі» та «нові» внутрішні
конфлікти. Якщо «старі» конфлікти є надбанням періоду холодної
війни, то «нові» внутрішні конфлікти – це продукт
глобалізованої епохи. Вони мають гібридний характер, адже у
них задіяний конгломерат різних суб’єктів: приватні структури,
кримінальні елементи, лобістські угрупування, транснаціональні
кампанії тощо.
Алгоритм буття постмодерної доби визначається гібридним
протистоянням
добра і зла, істини й хиби, насилля й
толерантності, патріотизму й космополітизму тощо. Розширення
сфери громадянського суспільства, прискорений розвиток
соціальних мереж, активізація публічного дискурсу послаблює
монополію держави на використання сили і спричиняє активізацію
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сепаратистських угрупувань. Певною точкою біфуркації
розгортання гібридної експансії стала анексія Росією
Кримського півострова та її збройна агресія на сході України,
яка надала цьому явищу нових конотацій – цинізму,
аморальності, демонізму. Гібридна політика стала провідним
трендом змін суспільного життя на локальному і глобальному
рівнях. Наразі українські землі стали полігоном для розгортання
гібридної експансії з руйнування нашої державності. Ініціатором і
рушійною силою гібридної інтервенції є путінська Росія, яка хоче
монопольно
контролювати
пострадянський
простір,
дистанціюватися від чинного міжнародного порядку й сформувати
новий світовий порядок за своїми лекалами. Деспотична політика
Путіна зламала всі легітимні угоди, домовленості, гарантії.
Безкарне порушення Москвою територіальної цілісності України
створює небезпечний прецедент для ін. країн здійснювати
завойовницьку політику. Зниження ефективності глобальних
інститутів безпеки відбувається паралельно із активною
мілітаризацією світу. Невгамовність імперських амбіцій Кремля,
активізація
терористичних,
екстремістських
й
фундаменталістських рухів прискорюють процес нової «гонки
озброєнь». Наразі відбувається повернення військової сили до
системи регуляторів міжнародної політики.
Політичні реалії сьогодення засвідчують той факт, що
форпости демократії руйнуються неоімперськими потугами
Кремля та його сателітів. Реваншистська політика Путіна
консолідує антидемократичний фронт, під натиском якого
відбувається фактичний демонтаж Ялтинсько-Постдамської
системи міжнародних відносин. Зіткнення національних
інтересів й геополітичних амбіцій войовничих держав
радикально поляризує глобалізований світ. Для всіх очевидним
нині є послаблення регуляторної функції міжнародного права,
зменшення ролі у гарантуванні безпеки таких організацій як ООН
та ОБСЄ. Це посилює «гібридизацію» міжнародних відносин,
активізує інформаційні втручання у перебіг соціальних процесів
суверенних держав з метою зміни їх політичної конфігурації у
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бажаному для агресора напрямку. Існує реальна загроза
«приватизації»
і
поглинання
суверенних
націй-держав
неоколоніальними потугами. Здатність вирішити військовий
конфлікт на сході України є тестом для європейської спільноти,
що прагне жити у правовому полі і стати впливовим суб’єктом
міжнародної політики.
Повернення військових потуг у регулювання міжнародних
відносин означає посилення соціальної напруги, зростання
міждержавних конфліктів, створення загрози нової світової війни.
Мирне співіснування сучасної цивілізації передбачає болісні
компроміси. Особливо хиткою є політична суб’єктність країн із
незрілою демократією. Щоб бути конкурентним на міжнародній
арені молодій українській державі треба створити належного
рівня збройні сили, розвинуту економіку та навчитися
конвертувати їх у площину державотворення. Поки що у
вітчизняному політичному просторі домінують подвійні
стандарти, ігнорування цінностей свободи й демократії. Для
країни-жертви гібридного експансіонізму поняття війна чи
революція треба використовувати не у сенсі завоювання чи
ескалації, а ототожнювати з інструментами захисту своїх
територій, честі та гідності громадян. При цьому необхідно брати
до уваги те, що «найбільш відомим революціям у сучасній історії
незмінно передувало зростання поляризації в суспільстві на тлі
нездатності властей вирішити гострі соціальні й економічні
проблеми. Ворожість і недовір’я посилюються, що сприяє
розширенню протестів, що згодом призводять до насильства.
Екстремізм наростає, тому що помірковані сили змушені укладати
союз із ультралівими або ультраправими. А ті, хто намагається
знайти компроміс із поміркованими силами на іншому боці
політичного спектра, внаслідок цього дискредитуються та
виганяються. Саме це відбувається сьогодні в багатьох країнах
світу, поміж яких і США. В Америці, певна річ, не очікується
нова революція, але країна, ймовірно, повільно наближається до
неї, оскільки її політичний центр руйнується» [3]. Однак загрози
базовим принципам США – поваги до закону й легітимності влади
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не існує. Тому в Америці, на відміну від постколоніальної
України, революційна активність громадян не створює хаосу й
політичної турбулентності.
Неодмінними компонентом формування нової системи
міжнародних відносин є утвердження і зміцнення суверенітету та
національної ідентичності тих країн, які утворилися на уламках
імперій. У цьому контексті треба зауважити, що постмайданна
Україна стала відправною точкою біфуркації міжнародного
порядку й каталізатором протиборства таких держав-гегемонів як
США, Китай, Росія за світове лідерство. Зміцнення суб’єктності
України неодмінно буде сприяти міжнародній стабільності. Від
часів утвердження незалежності наша держава балансує між двома
стихіями: кремлівським неоколоніалізмом і європейським
модернізмом. Прагматичні політики висловлюють ідею орієнтації
на внутрішній потенціал, власні сили. Досліджуючи феномен
гібридної війни Є. Магда зауважує: «Україна дорогою ціною
витримала перші удари гібридної війни, зазнаючи при цьому
людських, інфраструктурних та іміджевих втрат. Співчуття до
нашої країни – позитивний факт, але його недостатньо, щоб
забезпечити вплив у сучасному світі, що відповідає українському
потенціалу. Тому перемога в гібридній війні для України тісно
пов’язана з внутрішніми перетвореннями. Перемогти або досягти
гібридного миру на вигідних для себе умовах Україна здатна
тільки змінившись. Інакше гангрена конфлікту на Донбасі
постійно погрожуватиме територіальній цілісності та суверенітету
нашої країни. Вижити і перемогти не абстрактне прагнення, а
елемент національної ідеї, який є актуальним для мільйонів
українців» [2, с. 9–10]. Політика експансіонізму Кремля базується
на атавістичних догмах реінкарнації радянської імперії і системній
критиці європейського способу життя та його цінностей. Така
політика апріорі не може бути тривалою і перспективною, вона
здатна лише продукувати ненависть та поляризацію соціальних
відносин.
Узагальнюючи вищесказане треба відзначити, що перед
сучасним українським суспільством стоїть складне завдання –
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захистити національні інтереси, свободу й територіальну
цілісність держави від гібридної експансії, провести економічні
реформи необхідні для модернізації соціуму. Одночасно з цим
треба шукати оптимальну модель зовнішньої політики,
системно виборювати суб’єктність у глобалізованому світі, а
не покірно сприймати маніпуляції гібридної експансії. Має
рацію Л. Івшина, коли стверджує: наше суспільство героїчне на
війні, але наївне в політиці. Практика багатовекторності повела
Україну не шляхом євроінтеграції, а занурила в орбіту
імперської агресії Росії. Нашу корупційну систему політичного
устрою важко вписати в координати міжнародної політики, яка
прагне звільнитися від терористичних практик й гібридних
технологій. У час, коли в демократичних суспільствах
відбувається ерозія цінностей, наростає поляризація світу, сучасна
система міжнародної безпеки потребує перезавантаження, пошуку
дієвих
механізмів
угамування
неоімперських
амбіцій.
Українському суспільству потрібно зміцнювати національний
імунітет від гібридних впливів, підвищувати стійкість до
фальшивої пропаганди. Нова модель поліцентричного світу має
базуватися на балансі національних інтересів, повазі до
територіальної цілісності суверенних держав, обмеженні ядерних
арсеналів, уникненні силового розв’язання міжнародних
конфліктів.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ АСИМЕТРІЇ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
На тлі стрімких змін у конкурентному середовищі,
зростаючої ролі інформаційних технологій спостерігається як
множення логіки протистояння так і посилення логіки
співробітництва, що має беззаперечний зв’язок з поняттям
асиметрії.
Нова розстановка й нерівномірне співвідношення
політичних сил порушує симетрію відносин, влади та інтересів у
світі та сприяє зміцненню конфронтаційної моделі міжнародних
відносин. Широка панорама й історична глибина міжнародних
відносин відображаються в протиріччі між сильними і слабкими,
відносини яких носять виключно асиметричний характер.
Крах біполярного світу, закінчення епохи холодної війни,
прогресуюча глобалізація разом з появою нових загроз і викликів
об’єктивно стимулювали інтерес до осмислення ролі і місця
асиметрії в системі міжнародних відносин, яка до того ж є
важливим елементом стратегічного мислення.
В останні роки поняття асиметрії починає широко
застосовуватися в міжнародних відносинах. Аналіз дискурсивного
поля, сформованого останнім часом навколо терміна «асиметрія»,
дозволяє стверджувати, що поки не існує загальновизнаного
трактування цього поняття. Тому поки будуть існувати
термінологічні розбіжності, буде існувати і невизначеність цього
явища в міжнародних відносинах. Дослідники поки не в змозі
створити єдиний погляд на розв’язання цієї проблеми і
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переконливо пояснити принцип функціонування цього явища в
міжнародних відносинах.
Асиметрія – це завдання з багатьма невідомими, розв’язання
яких
вимагає
визначення
центрального
орієнтиру
концептуального осмислення асиметрії і виявлення основних
характеристик, які формують асиметрію у відносинах між
державами. Важливо зазначити, що характеристики асиметричних
відносин за своєю природою і сутністю складні і багатогранні,
тому непросто вибудувати структуру наукової полеміки. Однак
наука про міжнародні відносини в цілому має у своєму
розпорядженні науково-методичний інструментарій, необхідний
для дослідження зазначеної проблеми.
Суть різних визначень асиметрії концентрується у цілому в
твердженні, що асиметрія – це структура, в якій існують
нетотожні, нерівноцінні елементи, і яка характерна для більшості
міжнародних відносин. Асиметрія – це відносини між нерівними
сторонами, тобто між малим і великим, слабким і сильним [3].
У спрощеному трактуванні асиметрія означає нерівність,
невідповідність, які сприймається як негативне явище. Асиметрія
відноситься до ситуації диспропорції, дисбалансу між акторами,
які взаємодіють, і виявляється лише при порівняльному аналізі.
У найзагальнішому сенсі асиметрія – це система
взаємопов’язаних показників, які характеризують співвідношення
в якому-небудь перманентно лабільному явищі.
Смислова інтерпретація асиметрії міжнародних відносин
полягає в тому, що це кількісне вираження відносин між
сторонами, між якими не існує стану рівноваги. Поняття асиметрії
виражає граничний випадок відносин нерівності суб’єктів, коли
всі їхні властивості не збігаються.
Асиметричні відносини можна трактувати як несправедливі
відносини, і які, на думку деяких дослідників, є бар’єром для
зміцнення довіри і налагодження взаємовигідної співпраці. Якщо
перенести ці думки у сферу практичних дій, відразу постає
питання чи витримають вони випробування реальністю?
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Асиметрія в міжнародних відносинах відображає об’єктивну
реальність у певній формі. Будучи фрагментом об’єктивної
реальності, вона вибудовується на основі показників розвитку
економіки,
військово-технічного
комплексу,
культури,
матеріальних ресурсів.
Асиметрія у відносинах між державами залежить здавалося
б на перший погляд від різного набору базових параметрів, які і
вибудовують модель взаємин. Не заперечуючи значущості
військово-політичного, економічного, науково-технологічного
потенціалів, слід підкреслити, що співвідношення показників між
державами, ще не дають повного уявлення про асиметричні
відносини.
У класичному розумінні відмінності в можливостях
(військові, економічні, політичні) визначають структуру
асиметричних відносин. Але джерела асиметрії різноманітні і вони
можуть носити як матеріальний, так і нормативний характер [4].
Для розуміння концепції асиметрії слід усвідомити, що
підходи, засновані на матеріальних ресурсах, не враховують
можливості, необхідні для перетворення матеріального потенціалу
в політичні дії.
Асиметрія, будучи продуктом розвитку матеріального світу,
зазвичай обумовлена відмінностями в розмірах, конкурентних
позиціях або змісті і характері ресурсів. Але вона не обмежується
тільки різницею в розмірах між акторами. При визначенні
асиметрії важливо враховувати моральні, психологічні, ідеологічні
характеристики, які носять лише якісний характер і як правило
непіддаються дихотомічним кількісним оцінкам [1, c. 47]. Також
можуть існувати відмінності в інвестиційному кліматі,
в міжнародному досвіді, темпах інновацій.
Системні відмінності між суб’єктами створюють неоднакові
умови для налагодження контактів, розбудови відносин.
Відповідно взаємодіючі сторони перебувають в нерівних
становищах, одна з них буде перебувати у вигідному становищі,
інша в невигідному. Яскраво виражена відмінність у показниках
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між державами дає можливість отримати перевагу над слабкішою
стороною.
Відмінності між сильними і слабкими країнами з нерівними
статусами і впливами породжують напруженість, яка з часом може
призвести до непорозумінь і конфліктних ситуацій. Запобігти
такому розвитку подій і домогтися успішного взаємного
співробітництва з практичного погляду видається вкрай складним
завданням. Негнучкість асиметричних відносин може стати
тягарем для слабших учасників міжнародних відносин.
Необхідно зауважити, що асиметрія матеріалізується в
ступінь впливу на оперативні рішення, структуру управління
відносинами. Вона, підкреслюючи анархічну ретикуляцію
міжнародної системи, формує конфігурації владних можливостей і
не виключає владної субординації [5].
Існує не безпідставне твердження, що «асиметричність у
політичному діалозі може мати різні прояви, але завжди це прояви
влади» [2, с. 87].
Нерівність влади, тенденція до спрощеного сприйняття,
односторонні дії з боку сильнішого актор, відсутність реальної
взаємності є характерними рисами асиметрії міжнародних
відносин.
Асиметрія – об’єктивний стан, завжди властивий
міжнародній системі, тоді як симетрія існувала в ній не завжди.
В асиметричних відносинах, на відміну від симетричних,
очікування та поведінка значною мірою невзаємні, невідповідні.
У симетричних відносинах, заснованих на відносній рівності
потенціалів, статусів, використовуються однакові стилі
політичного діалогу спілкування, а відмінності зводяться до
мінімуму.
Висловлення, що пропагують переваги взаємовигідного
партнерства часто приховують асиметричні відносини, в яких з
одного боку сильніша сторона намагається домінувати у
відносинах і досягти сприятливих результатів за рахунок
слабкішої сторони. З іншого боку, можна зазначити, що слабкіша
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сторона не залежить повністю від сильнішої, оскільки обидві
сторони поділяють спільну мету.
На думку американського дослідника Б. Уомака, асиметрія
не є патологією міжнародних відносин, а є нормальною
особливістю системи. Асиметричні відносини є реляційними і
водночас не є простим результатом розподілу потужності. Вони
управляються, підтримуються а їх стабільність гарантується
набором дипломатичних взаємодій [6].
Отже, асиметрію можна розглядати як складну та
багатовимірну модель впорядкування міжнародних відносин.
Концептуальне осмислення асиметрії дозволяє краще зрозуміти
складну природу взаємовідносин між акторами. Застосування
категорії асиметрії, сприятиме очевидно зародженню нових
поглядів на характер міжнародних відносин.
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ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Міжнародні відносини завжди зберігають у тій чи іншій мірі
політичний характер. Усі явища, що пов’язані з боротьбою за
завоювання, утримання і використання влади, є політичними.
На думку
американського
дослідника
Г. Мортегнтау,
«…міжнародна політика, подібно будь-який інший політиці, є
боротьба за владу; якою б не була кінцева мета міжнародної
політики, її безпосередньою метою завжди є влада» [3, с.77].
Міждержавний характер міжнародних відносин, що сам по собі
передбачає їх політизацію, виражається в двох основних формах
контактів: співробітництво і суперництво тією чи іншою мірою
інтенсивності. При протилежності характеру цих форм взаємодій
основою зовнішньополітичної діяльності держави завжди
залишається захист її національних інтересів. Найбільш
поширеними офіційними (дипломатичними) методами захисту
цих інтересів є візити та переговори, дипломатичні конференції,
наради та зустрічі, підготовка та укладення двох і багатосторонніх
міжнародних договорів та інших дипломатичних документів,
участь у роботі міжнародних організацій та їх органів,
представництва держав за кордоном, освітлення у пресі позиції
уряду з тих чи ін. міжнародних питань тощо. Для інтеграції у
світове співтовариство та ролі пасивного учасника (у зв’язку з
відсутністю економічних та військових ресурсів) на світовій
шахівниці – це звичайний набір інструментарію для держав.
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Після розпаду СРСР та тимчасового встановлення
однополярного світу на чолі з США з’явився час для
переосмислення нової ситуації у міждержавних відносинах. Але
концепти на зразок «кінця історії» Ф. Фукуями з приводу
всесвітньої перемоги ринку, демократії та технологічного
прогресу, що веде до тотальної гомогенізації культурного
розвитку світу, сьогодні вже не актуальні. Світ стає
багатополярним і, що найголовніше, конфліктуючим. Наддержави
та великі держави для досягнення своєї мети та впливу у
міжнародному просторі використовують приховані політичні
технології. Необхідно зазначити, що головний елемент, який
відрізняє «технологію» від «методів» – це опис саме кінцевого
результату. Політичні технології в контексті глобальної
інформаційно-комунікативної інфраструктури ефективні для
використання і в сфері міжнародних відносин.
На думку харківського політолога І. Поліщука, політичні
технології – це інтелектуально спроєктовані комплексні алгоритми
політичних дій (політичних заходів, акцій, кампаній), які
спрямовані на системне підвищення ефективності функціонування
політичних суб’єктів з приводу виборення та утримання
державної влади [4, с. 716]. Можна вважати такий підхід
універсальним та інструментальним. Але, якщо це визначення
перекласти на проєкцію зовнішньополітичної діяльності держави,
то ці алгоритми політичних дій держави або об’єднання держав,
що спрямовані саме на зміцнення свого впливу на міжнародній
арені з метою захисту своїх національних інтересів.
У XXI ст. у процесі переходу до багатополярності і від
моноцентричності до поліцентричності проявляються нові
характеристики міждержавних відносин глобального світу:
підвищення
динаміки
світових
політичних
процесів;
реконфігурація, фрагментація, ієрархічність, зміна архітектури
глобального світу; формування нових геополітичних осей і
загострення суперництва центрів сили, які знову формуються.
Якщо в найближче десятиліття США будуть змушені зосередити
увагу, економічні, військові та дипломатичні ресурси, з одного
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боку, на протистоянні з Росією і Китаєм, а з іншого − на
стримуванні радикального ісламу, то це забезпечить можливість
ряду держав, які накопичили достатньо сил, претендувати на
статус центру сили глобального світу. Великі держави в ін.
регіонах безсумнівно використовують будь-яку можливість, щоб
реалізувати власні стратегічні цілі, в тому числі досягнення
контролю над стратегічно важливим для них геополітичним
простором. Реалізація стратегічних цілій відбувається і за
допомогою політичних технологій.
Необхідно підкреслити, що використовувати активно
політичні технології в міжнародних відносинах можуть тільки ті
країни, які мають стан суб’єктності та економічні, інформаційні та
фінансові ресурси. Сучасний геополітичний світовій простір з
«гарячими» та латентними конфліктами поступово модифікується
в систему «змагання» регіональних об’єднань, кожне з яких
очолює регіональна держава (США, ЄС, Китай, Росія, Індія, Іран,
Бразилія та ін.)
Сьогодні Сполучені Штати зосереджують у собі відразу
політичне,
військове,
фінансове,
валютне,
економічне,
технологічне, ідеологічне і навіть культурне лідерство. Тим часом
у світі немає жодної країни і навіть групи держав, які змогли б
з’єднати в собі кілька аспектів лідерства. Крім того, ні Китай, ні
Індія, ні хто-небудь ще не зможе звалити на себе настільки важкий
тягар ні за економічними можливостями, ні з політичних ризиків
[2, с. 73]. США, з численними центрами стратегічних досліджень,
дослідницькими інститутами та «фабриками думки» (Think Tanks)
є лідером в розробці політичних глобальних технологій
(як жорстких, так і м’яких).
Процеси у міжнародних відносинах в їх політичному аспекті
в силу динаміки протікання глобалізаційних процесів будуть
характеризуватися зміною ієрархічних статусів глобальних
акторів і нестійкістю ієрархічної піраміди в цілому. Колишні
центри сили і полюси глобального світу будуть поступатися
новим, що більш динамічно розвиваються і що мають очевидні
конкурентні переваги над претендентами. Еволюція міжнародних
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відносин і глобальної політичної системи буде характеризуватися
все більшим ступенем нестійкості і непередбачуваності, яка може
тільки
наростати
в
міру
формування
багатополярної
поліцентричної системи глобального світу. У цій системі будуть
відсутні загальні «правила гри», принципи і норми поведінки
глобальних акторів, а також інститути та організації, які могли б
ефективно регулювати і контролювати взаємодію різних полюсів і
центрів сили глобального світу. Це сприятливий ґрунт для
використання різноманітних глобальних, регіональних політичних
технологій у міжнародних відносинах.
На нашу думку, починаючи з сер. XX ст. відбувалася
боротьба політичних технологій у міжнародних відносинах
спочатку між двома ідеологічними блоками держав на чолі США і
СРСР. Із розпадом СРСР відбувалася боротьба політичних
технологій демократичних країн (як приклад, концепція «м’якої»
сили Дж. Ная) і решти світу. Нині ми спостерігаємо тенденцію −
затребуваність і конкурентоспроможність авторитарних держав. У
процесі всесвітніх економічних криз ряд держав, політичну
систему
яких
прийнято
називати
авторитарною,
продемонстрували свою економічну і політичну ефективність і
показали
себе
гідними
конкурентами
європейських
демократичних держав. У XXI ст. розгортається своєрідне
змагання між традиційними демократичними державами,
які розвивалися в рамках ліберально-демократичної моделі,
і країнами, чиї режими прийнято називати авторитарними.
Сьогодні після низки глобальних фінансово-економічних криз ці
останні демонструють свою економічну і політичну ефективність і
є гідними конкурентами демократичних держав з ліберальною
економікою. Починаючи з 2017 р. в політологічному дискурсі
з’явилася нова парадигма політичної технології авторитарних
країн – sharp power («різка», «гостра сила»). Авторами цього
поняття є К. Уокер і Д. Людвіг (США) [5].
Цифрові платформи і технології, розроблені такими
репресивними режимами, як в Росії і Китаї, готові поширитися в
демократичних країнах. Новий складний виклик кидає країнам
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ЄС, Сполученим Штатам та ін. демократичним державам
поширення нових платформ, що спочатку з’явилися в
авторитарних системах. Так, хоча користується всесвітньою
популярністю
додаток
«TikTok»
відомо
переважно
розповсюджуваними користувачами розважальними відео, є
повідомлення, згідно з яким знаходиться в Пекіні головна
компанія націлена організувати спілкування на платформі
відповідно до педантичністю Комуністичної партії Китаю.
Ще більше занепокоєння викликає додаток «Wechat», яке стає все
більш популярним за межами Китаю. Воно ще більш відкрито
піддає цензурі політичні висловлювання, поширює неправдиву
інформацію і позбавляє її обов’язкової прозорості) [1].
«Гостра сила» − нова сучасна форма політичної технології в
основі якої використання засобів маніпулювання громадською
думкою в інших країнах і спрямована на підрив їх політичних
систем. Боротьба політичних технологій у міжнародних
відносинах може призвести до того, що вони будуть намагатися
вплинути не тільки на споживчі звички і сприйняття окремої
людини, але і на поведінку і нормативні основи суспільноцивільних інститутів, національних держав і міжнародних
організацій. Політичні технології в контексті глобальної
інформаційно-комунікативної інфраструктури – це реальність у
вигляді від маніпуляції дебатами в найважливіших соціальних
мережах і комп'ютерній пропаганди до цифрових технологій
цензури, що обмежують доступ до джерел інформації. Канали ЗМІ
та Інтернет ресурси виступають в ролі ідеологічних та
інформаційних провідників, а також є «полем інформаційного бою
політичних технологій». При цьому основні сили протиборчих
сил фокусуються на формуванні потрібних форм свідомості і
сприйняття дійсності громадськістю протилежної сторони.
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ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН:
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
В історії міжнародних відносин як специфічному науковому
напрямі приділяється увага не лише історичним процесам та
подіям, але й суб’єктності учасників міжнародних відносин.
Це питання стає одним із центральних у багатьох наукових
працях, підручниках та навчальних посібниках. Значною мірою в
них згадуються особистості, народи, держави, імперії і в значно
меншому обсязі – цивілізації. З нашої точки зору, цей момент є
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незаслужено звуженим. Адже цивілізації є однією із форм
існування людства.
Історії цивілізацій, їх формуванні, розвитку і занепаду
присвячено величезну кількість теоретичної літератури.
Цивілізаційні теорії та ідеї від ХІХ ст. й до сучасності (Ж. Гобіно,
М. Данилевський,
О. Шпенглер,
А. Тойнбі,
П. Сорокін,
Л. Гумільов, Е. Тоффлер, С. Гантінгтон, Ю. Павленко та ін.) стали
надзвичайно популярними, але, разом із тим, і суперечливими у
сприйнятті та тлумаченні. Значна кількість позицій тих чи інших
авторів залишаються дискусійними. Єдиним залишається лише те,
що ніхто не заперечує сам факт існування цивілізацій.
Не визначеною вважається і кількість цивілізацій. Не визначеною
також є й саме поняття «цивілізація», адже в одних випадках вона
трактується як людська спільнота, об’єднана якимись стійкими
зв’язками та ознаками впродовж сотень років (менталітет,
духовність, мистецтво та ін.), а в інших – як певний щабель
розвитку певної людської спільноти. Професор Чіказького
університету Вільям Харді Мак-Нілл (1917–2016) свого часу
розказував, що він спочатку розумів під цивілізаціями ті народи,
що сприймалися як авторитет, а потім – ті, де існує певний спосіб
соціальної організації, що з’являється тоді, коли корпус
авторитетних текстів стає нормативним у середовищі освічених
людей [2].
В історії міжнародних відносин як науковому напрямі
фактор цивілізацій фактично ігнорується. Увага більше
зосереджується на війнах і дипломатичних відносинах між
державами, династіями, міждержавними організаціями тощо.
Хоча, якщо згадати теорію міжнародних відносин, то тут навпаки,
фактор цивілізацій вважається одним із найбільш важливих; в
багатьох працях він розглядається як визначальний у розвитку
людства в цілому.
Звичайно, розгляд історії міжнародних відносин крізь
призму цивілізаційних процесів є досить утрудненим. Цьому
заважають, по-перше, невизначеність рамок багатьох цивілізацій
(сутнісних, хронологічних, географічних), по-друге, традиційність
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розгляду самої історії міжнародних відносин. На останню
впливають, зокрема,лінійний контекст світової історії та
системність міжнародних відносин.
Невизначеність рамок цивілізацій ми бачимо у різних
підходах навіть у кількісному визначенні цивілізацій: Жозеф
Гобіно – 10, Арнольд Тойнбі – 21, Самюель Гантінгтон – 7/8.
Суперечливими, відповідно, виявляються й рамки їх існування.
А крім того, виділяються ще й макроцивілізації та квазіцивілізації.
До перших, наприклад, відносять Західну, а до других – російську.
Лінійний контекст світової історії передбачає хронологічну
послідовність розвитку міжнародних відносин. Відповідно,
у традиційному
вимірі
історія
міжнародних
відносин
хронологічно поділяється на такі основні періоди:
 історія міжнародних відносин Стародавнього світу
(IV тис. до н. е. –V ст. н. е.);
 історія
міжнародних
відносин
Середніх
віків
(V – сер. XVII ст.);
 історія
міжнародних
відносин
Нового
часу
(сер. XVII – поч. ХХ ст.);
 історія
міжнародних
відносин
Новітнього
часу
(ХХ – ХХІ ст.).
Але при цивілізаційному підході логічнішим був би розгляд
історичних процесів в контексті розвитку цивілізацій, де
хронологія скоріше відіграватиме підпорядковану роль, а не
головну.
Системність міжнародних відносин у свою чергу передбачає
вивчення відповідного предмету шляхом розгляду проблеми
відповідно до існування стійких зв’язків на рівні противаг між
відповідними суб’єктами. Тому за критеріями системності
міжнародних відносин фахівці можуть виділяти наступні основні
періоди:
– міжнародний світоустрій до Вестфальського миру 1648 р.;
– Вестфальська
система
міжнародних
відносин
1648–1789 рр.;
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– Віденська система міжнародних відносин 1815–1914 рр.;
– Версальсько-Вашингтонська
система
міжнародних
відносин 1919–1939 рр.;
– Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин
1945–1987 рр.;
– сучасна
(постбіполярна,
багатополярна)
система
міжнародних відносин.
Цивілізаційний характер же характер історії міжнародних
відносин може передбачати різні варіанти періодизації, залежно
від теоретичного підходу. Наприклад, відштовхуючись від
хвильової теорії американського соціолога Елвіна Тоффлера
(1928–2016), можна визначити три головні епохи міжнародних
відносин:
– епоха міжнародних відносин аграрних цивілізацій
(10 тис. р. тому – ХV ст.);
– епоха міжнародних відносин індустріальних цивілізацій
(ХVI – сер. ХХ ст.);
– епоха
міжнародних
відносин
постіндустріальних
цивілізацій (від сер. ХХ ст.).
Більш складнішу схему періодизації світової цивілізації
передбачають
українські
дослідники
С. Кримський
та
Ю. Павленко, котрі виділяють в історії цивілізованих суспільств
період традиційних аграрно-міських суспільств (локальних і
регіональних цивілізацій) та період модерного техногенноміського суспільства (світової макроцивілізації). Але, крім того,
вони також вводять у процес розвитку цивілізацій т. зв. «вузлові
точки», які можна назвати перехідними періодами між окремими
стадіями. Так, перша вузлова точка – це «осьовий час»
(І тис. до н. е.), визначений Карлом Ясперсом, друга – це «велика
трансформація Заходу», що припадає на ХV–ХVI ст., а третя –
«науково-технічно-інформаціональна революція» [1, с. 101–102].
Крім того, цивілізаційний підхід до історії міжнародних
відносин буде передбачати і внесення коректив у розуміння
самого цього предмету та визначення його поняття, що неодмінно
повинно вплинути і на розуміння поняття теорії міжнародних
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відносин. Адже теорія міжнародних відносин базується на
фактичному матеріали та результатах вивчення історії
міжнародних відносин.
Цивілізацію, звичайно, буде дещо ускладнено вважати
суб’єктом міжнародних відносин. Хоча б тому, що будь-який
суб’єкт міжнародних відносин у певний момент, коли ці
відносини реалізується, буде персоналізованим (вождь, дипломат,
монарх, президент і т. п.). Цивілізацію ж важко уявити, а фактично
й неможливо, персоналізованою. Тим не менше, цивілізація, все ж
таки, є вищим рівнем розвитку людської спільноти. Отже, має
узагальнений характер. У такому випадку персоналізація може
проявлятися лише в тих випадках, коли стикаються різні
цивілізації (наприклад, про таку ситуацію ми можемо говорити під
час переговорів на Вашингтонській конференції 1921–1922 рр.,
коли в переговорах взяли участь представники від країн західної,
японської та китайської цивілізацій). Тобто персоніфікація, все ж
таки, відбувається.
Таким чином, з нашої точки зору, в історію міжнародних
відносин
слід
вводити
наукову
категорію
«цивілізація»/«цивілізації» і розглядати історичні процеси в
загальносвітовому просторі крізь її/їх зародження, розвиток чи
занепад, а не винятково через системну історію. Відповідно, це
потребує й уточнення самого поняття історії міжнародних
відносин.
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ЕВОЛЮЦІЯ ВИВЧЕННЯ КОНФЛІКТІВ
У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
Враховуючи останні події в світі, постає питання про
забезпечення міжнародної безпеки, адже поняття «міжнародна
безпека» супроводжується поняттями «конфлікт», «війна»,
«тероризм».
«Міжнародна безпека» – поняття, що виникло близько
100 років тому, хоча механізми її підтримання розглядали
ще античні мислителі. Питання про те, як уникнути воєн, стало
вкрай актуальним у XX ст.: дві світові війни, катастрофічних за
своїми наслідками, підштовхнули процес зародження інституту
міжнародної безпеки, створення міжнародних організацій для
запобігання та профілактики воєн, призвели до необхідності
теоретичного осмислення феномена безпеки.
У ХХІ ст. проблеми міжнародної безпеки обумовлена
наступними факторами.
По-перше,
різке
посилення
взаємозв’язку
й
взаємозалежності держав, міжнародних організацій під впливом
глобалізації призвело до того, що будь-яка війна з більшою
ймовірністю, ніж раніше, може привести до регіональної або
глобальної економічної кризи.
По-друге, на рубежі XX–XXI ст. відбулося розширення
предметного поля міжнародної безпеки: крім військового аспекту,
в останні роки значно розширилася сфера світової взаємодії,
яку прийнято відносити до невійськової або цивільної області
міжнародної безпеки, включаючи питання економічної,
енергетичної, екологічної, культурної та навіть гендерної безпеки.
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По-третє, питання, пов’язані з безпекою, незважаючи на
глобалізацію, мають і суб’єктивний вимір: в умовах міжнародної
взаємодії стикаються суб’єкти, що мають як спільні, так і розбіжні
інтереси, що представляють різні інтереси. Для кожної країни
існує своя ієрархія загроз. Прагнення підтримки «миру в усьому
світі» неминуче стикається з національними інтересами і
проблемою національної ідентичності, що призводить до різного
трактування самого феномена безпеки [1, с. 51–58].
У цьому випадку слід відзначити, що глобалізація зумовила
двоякий процес, який включає дві протилежні тенденції. З одного
боку, має місце інтеграційний процеси, що об’єднує, з іншого –
дезінтеграційний процес. Усе це спричиняє нестабільність і
невизначеність ситуації в сфері міжнародної безпеки.
Міжнародно-правові засоби забезпечення міжнародної
безпеки поки не стали гарантією мирних відносин між державами.
У сучасних міжнародних відносинах продовжують існувати
збройні конфлікти. Наукові досягнення в розвитку засобів ведення
війни призводять до значного зростання потужності, швидкості та
дальності дії сучасних озброєнь.
Однією з центральних проблем сучасних міжнародних
відносин є проблема підтримання міжнародного миру та
стабільності на планеті.
У різні періоди історичного розвитку забезпечення
міжнародної безпеки надавалося різне значення. Аж до сер. XX ст.
держави дбали лише про власну безпеку з метою змінити на свою
користь співвідношення сил на міжнародній арені в цілому або в
окремому регіоні [1, с. 51–58]. Але з часом, кількість локальних та
регіональних конфліктів у світі за останні два десятиріччя істотно
збільшилася. Надії на те, що завершення найтривалішого й
наймасштабнішого геополітичного протистояння ХХІ ст. призведе
до установлення загального миру, зміцненню міжнародної безпеки
та радикальному роззброєнню, на жаль, не виправдалися.
Діалектика сучасного світу така, що від безпеки всіх
залежить безпека кожної держави. У свою чергу, безпека кожної
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держави є умовою мирного співіснування всього світової
спільноти.
Тому держави як основні суб’єкти міжнародного права,
намагаються зменшити згубні наслідки воєн шляхом створення й
правового закріплення загальнообов’язкових для всіх норм з
метою, по-перше, обмеження сторін, що провокують на війну у
виборі засобів й методів військових дій і, по-друге, захисту жертв
учасників збройних конфліктів [4, с. 240].
Стратегія запобігання конфліктам включає систему
діяльності, сукупність етапів і методів управління конкретним
процесом суперечливих взаємовідносин суб’єктів [3, с. 37–40].
Нинішнє становище ускладнюється тією обставиною,
що традиційні ресурси протидії регіональним та локальних
конфліктів, вочевидь, практично вичерпані. Відбулася помітна
трансформація самого поняття «міжнародна безпека», істотно
підвищилися вимоги до координації та своєчасності дій
організацій забезпечення міжнародної безпеки.
У сучасних умовах поняттю «безпека» може надаватися
різне нормативне значення: колективна безпека, міжнародна
(глобальна), регіональна, національна, військова (оборонна),
національна безпека і її складові – духовна, економічна,
екологічна, інформаційна. Таким чином, зміст поняття безпека
залежить від контексту, в якому воно використовується.
В
історичному
аспекті
використовується
поняття
«міжнародна безпека», що отримало формальне закріплення в
документах ООН – міжнародної організації, створеної в 1945 р.
для підтримки і зміцнення міжнародного миру та безпеки,
розвитку співпраці між державами [5].
Але відповідно, вище відзначеному, прискорення процесів
глобалізації сприяє виникненню й поширенню нових військових і
політичних конфліктів, які, відповідно, формують нову глобальну
систему міжнародних відносин, в тому числі і економічних
[2, с. 95–150]. Наприклад, у стратегії національної безпеки США
вказані такі незмінні інтереси:
– безпека США, їх громадян і союзників;
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– сильна, інноваційна і зростаюча американська економіка у
відкритій міжнародній економічній системі, яка сприяє зростанню
і процвітанню;
– повага до універсальних цінностей всередині країни і в
усьому світі;
– розвиток співпраці, що базується на правилах
міжнародного порядку, для вирішення глобальних проблем.
Таким чином, в основі всіх відносин між державами з
питань підтримання миру і безпеки лежить принцип співпраці.
Особливе значення в забезпеченні міжнародної та регіональної
безпеки належить військовій співпраці.
Також, розширення загроз безпеки з неминучістю ставить
перед державами необхідність співпраці з широкого кола питань.
Створюються нові міжнародні акти, які регламентують різні
питання співпраці у сфері безпеки. Розширення предмета права
міжнародної безпеки й введення нових об’єктів, наявність
нормативних масивів як регуляторів певних аспектів міжнародної
безпеки призводять вчених до виділення нових інститутів і
галузей міжнародного права.
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СУЧАСНИЙ СТАН
ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН
Аналіз стратегії Франції щодо України становить актуальне
питання для української гуманітарної науки та дипломатії.
Доцільно, насамперед, розглянути офіційну позицію Франції щодо
російсько-українського конфлікту 2014–2020 рр. На сайті
Міністерства закордонних справ Франції події характеризуються
як конфлікт між Україною та Росією, який виник після політичної
кризи в Україні наприкінці листопада 2013 року. Приналежність
т. зв. зелених чоловічків до російських збройних сил чітко
визначена: «У Криму замасковані російські солдати без будь-яких
знаків розрізнення беруть під контроль усі стратегічні об’єкти
регіону. 16 березня 2014 року організується «референдум» про
незалежність та приєднання до Російської Федерації. Ця анексія не
визнається міжнародною спільнотою» [3].
Далі повідомляється, що «водночас на Сході України
розпочалася операція з дестабілізації. Військові формування без
знаків розрізнення під російським контролем підтримують
маніфестантів, які закликають до незалежності регіонів. 11 травня
2014 року внаслідок «референдуму» щодо утворення «Донецької
народної республіки» та «Луганської народної республіки»
проголошують свою незалежність. Це голосування поза рамками
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українського законодавства та з численними порушеннями не
визнається міжнародною спільнотою. Франція підтримала
запровадження Євросоюзом санкцій у відповідь на незаконну
анексію Криму та дестабілізацію України.
Франція не визнає і не визнаватиме незаконну анексію
Криму: насильна зміна кордонів суперечить міжнародному праву,
а також зобов’язанням, взятим Російською Федерацією.
Ця держава висловлює жаль через погіршення ситуації з правами
людини на півострові, яка стосується, зокрема, кримських татар,
та закликає звільнити всіх осіб, затриманих з порушенням
міжнародного права» [3].
6 червня 2014 р. в Бенувіль у Нормандії глави Франції,
Німеччини, Росії та України зустрічалися і відзначали
70-ту річницю операції «Оверлорд» та відкриття другого фронту
Другої світової війни. Так утворився нормандський формат – тип
зустрічей у чотиристоронньому форматі Україна – Німеччина –
Франція – Росія для врегулювання збройного конфлікту на Сході
України.
Під час своєї першої зустрічі з В. Путіним у Версалі
29 травня 2017 р. Е. Макрон пояснив, що відвертий обмін думками
та щирий діалог у відносинах з Росією потрібні для досягнення
прогресу з українського та сирійського питань. Щодо України, то
він запевнив, що вважає Мінський процес і нормандський формат
засобами з деескалації конфлікту на Донбасі, а також зауважив,
що в разі подальшої ескалації цього конфлікту Франція може
ініціювати стосовно Росії запровадження нових санкцій.
Франція дотримується політики непорушності та діалогу для
втілення політичного врегулювання конфлікту. Єдиним способом
вирішення
конфлікту Франція вважає реалізацію Мінських
домовленостей, задля чого і співпрацює у рамках нормандського
формату з Німеччиною.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен радить для
процесу
повернення
Донбасу
використовувати
термін
«реінтеграція» замість визначення «деокупація». Він підкреслює,
що, насамперед, треба вирішувати проблему Донбасу, а питання
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повернення Криму Україні наразі не є на порядку денному. Згідно
нього «Включення питання Криму у «нормандський формат»
нічого не дасть – навпаки, це питання потягне на дно весь
корабель». Зокрема, практичне вимір реінтеграції Донбасу
спричиняє певні питання, серед яких як саме відбуватиметься
повернення української поліції на Донбас та чи будуть українські
поліцейські у безпеці,
яким чином, поступово, українські
прикордонники вийдуть на кордон [1].
Спостерігається
відсутність
питання
дотримання
Будапештського меморандуму у французькому політичному
дискурсі. Франція його не підписувала, втім надала дипломатичну
ноту, яка повторює зобов’язання Будапештського меморандуму
разом зі супровідним листом Ф. Міттерана від 5 грудня 1994 р.
Необхідно зазначити, що у Франції постійна увага надається
дотриманню права, тоді як у цьому конкретному випадку
порушення міжнародного права та гарантій, наданих Україні
ядерними державами у формі Будапештського меморандуму,
оминається в дискусіях та на телебаченні. Хоча подібний розвиток
подій і створює особливий прецедент і цілком логічно підштовхує
світ до подальших перегонів ядерного озброєння, у Франції цей
аспект не вважається за потрібне висвітлювати та аналізувати. У
цій ситуації знаходить свій прояв традиційна французька
«політика з подвійним дном».
Отже, французькі політичні кола не зважають на той
чинник, що держави, які прагнуть заволодіти ядерною зброєю,
отримали цілком логічний аргумент на свою користь з перебігу
ядерного роззброєння України та подальшої агресії Росії щодо
останньої та нездатності ядерних держав-гарантів українського
суверенітету виконати задекларовані обов’язки. Таким чином,
прихильники концепції реалізму та силової домінанти в
міжнародних відносинах посилюватимуть свої позиції.
Важливою складовою французько-українських відносин є
економіка та інвестиції. Керівник економічної секції Посольства
Франції в Україні В. Пранго пояснює активізацію зацікавленості
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французьких інвесторів Україною стабілізацією української
економіки з 2016 р та безперечною орієнтацією на реформи [4].
Втім, за свідченням голови парламентської групи дружби
Франції з Україною В. Фор-Мунтян, одне з перших слів, що
кажуть потенційні французькі інвестори щодо України – це слово
«корупція», попри увесь український потенціал. Тому,
незважаючи на війну, французький бізнес буде готовим активно
інвестувати в Україну за умов подолання корупції [2].
Таким чином, Україна не становила зону особливих
інтересів Франції. Офіційний Париж не прагне змінити традиційні
домінанти французької зовнішньої політики, тим більше, що
французькі інвестиції в Україну є значно меншими за інвестиції в
Росію. Втім, незважаючи на те, що відносини України з Францією
не є стратегічними, вони вступили в фазу посилення своєї
значущості для нашої держави через учаcть Франції у
нормандському форматі, позицію Франції щодо Росії та санкцій
відносно цієї держави з огляду на приєднання свого часу Франції
до підписантів Будапештського меморандуму, Брекзіт, через який
Франція стає єдиною ядерною країною ЄС. У короткотерміновій
перспективі немає підстав для радикальних змін французької
політики щодо України. Але довготермінову стратегію Франції
щодо України неможливо передбачити через її суттєву залежність
від концепції президента Франції, який визначає зовнішню та
оборонну політику. Підходи провідних кандидатів у президенти
Франції під час виборчих перегонів 2017 довели наявність
різноманітності підходів до України. Президент Франції
залишатиметься ключовою фігурою у визначенні французької
політики щодо російсько-українського конфлікту, хоча матиме
дилему – продовжувати чітко дотримуватися міжнародного права
та намагатися сприяти врегулюванню конфлікту у дипломатичний
спосіб чи спокуситися гіпотетичним зиском від зняття санкцій з
Росії та ймовірною її підтримкою французьких ініціатив у
міжнародних організаціях за умов зміни французької політики на
прихильність до анексії Криму. Неможливо робити також і
довготермінові прогнози стосовно майбутнього ЄС, не були
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зокрема передбачені ні Брекзіт, ні криза з мігрантами, який
коригують пріоритетність зусиль ЄС, й зокрема Франції. Між
іншим, незмінним протягом української незалежності залишається
основоположний чинник, який відлякує потенційних французьких
інвесторів – це корупція. Тому її подолання є одним з актуальних
завдань української стратегії та вагомим аспектом, який
визначатиме французько-українські економічні відносини. Крім
цього, на наш погляд, одним з пріоритетних завдань є
відслідковування елементів інформаційної війни та негайне
реагування. За можливості запобігання шляхом більш широкого
розповсюдження інформації щодо України у Франції. Зокрема,
досягнення у сфері культури та мистецтва є одним з методів
кращої презентації позитивів України у Франції.
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ЗАХІДНА ДЕМОКРАТІЯ ТА СХІДНА МЕРИТОКРАТІЯ:
ДОСВІД ДЛЯ ТРАНЗИТНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Після розпаду СРСР світ стояв на порозі смерті, але не
фізичної, а політичної. Такий прогноз дав відомий американський
учений Ф. Фукуяма у своїй книзі «Кінець історії» [4]. Адже стало
зрозуміло, що капіталізм з обличчям ринкової економіки,
плюралізму думок, свободи слова й обов’язковості загальних і
чергових виборів, що функціонував у країнах Заходу переміг
альтернативну реальність, яку впроваджували в Східному блоці.
Це соціалістична модель планової економіки, суспільство
«авторитарної особистості», цензура й яскравий симулякр
виборності представницьких органів влади через непрозорі та
неальтернативні вибори.
Загалом світова політична кон’юнктура ніби змирилася з
таким порядком речей й активно почала будувати Новий світовий
порядок, де домінуючою силою стала одна країна – США – від
думки, позиції, погляду, рецензії тощо залежали долі цілих
держав, регіонів та світу, загалом.
З. Бжезинський вказує, що Америка є сучасною імперією
або наддержавою, а в разі її послаблення як головного суб’єкта
світових процесів і змін, світ отримає катастрофічні наслідки, а
саме: «через занепад Америки зникнуть зовнішні обмеження, на
які мусили зважати держави, що міркували над одностороннім
застосуванням сили» [2, с. 86].
Відповідно, варто підкреслити, що незважаючи на визнання
у світі демократії як найкращого типу політичного режиму та
системи, за якої громадянин отримує найбільші вигоди,
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можливості та блага, що сформувалися у вигляді т. зв.
«американської мрії», у світі залишаються ті держави, які це не
просто заперечують, а активно борються проти цієї хвилі
вестернізації, американізації чи демократизації.
До таких країн, у першу чергу, відносяться ті, де
комуністичний режим залишається правлячим: В’єтнам, Куба,
Пн. Корея, Китай. Другим блоком країн можна назвати країни
арабо-ісламського світу, які глибоко орієнтовані в усіх сферах на
релігійний чинник, основні положення якого не співвідносяться з
базовими принципами демократії (щодо захисту прав, гендерної
рівності, періодичності виборів тощо). До третьої групи країн
можна віднести неідеологізовані режими тоталітарного й
авторитарного типів (країни пострадянського простору,
Пд. Америки та Азії). Четверта група країн – це держави втраченої
суб’єктності або ті, що не здійснюють жодне управління на своїй
території (окремі країни Африки, які потерпають від
громадянських війн, самопроголошені утворення).
Насправді, це досить суттєва кількість держав, що
намагаються не просто протиставити певний тип управління,
демократичному зразку, а зруйнувати навіть той баланс, який
існує серед «хороших» демократій і «поганих» автократій [5].

Рис. 1. Індекс демократії 2019
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Як наслідок, з’явилася низка праць із глибоким
дослідженням досвіду державного будівництва та політичного
управління низки країн альтернативного зразка, що стали
достатньо економічно успішними: Гонконгу, Китаю, Сингапуру,
Пд. Кореї та інших успішних країн Пд-Східної Азії, які, на думку
багатьох вчених, впроваджували особливий симбіоз різноманітних
класичних зразків побудови нації та держави – мериторкатію.
Короткий оксфордський політичний словник дає таке
тлумачення поняттю «меритократія» – це еліта, представників якої
характеризують радше непересічні особисті якості та здібності,
ніж особливе соціальне походження [3, с. 399].
Д. Белл у праці «Китайська модель» [1]обґрунтував переваги
та недоліки меритократії в Китаї. Він зазначає, що вона містить
дійсно цікаві позиції: це і раціональний підхід на етапі державного
управління, послідовність політики, системність та довготривала
стратегія, яка ймовірно швидше впроваджується, бо відсутні
ризики у вигляді політичної зміни еліти й, відповідно, курсу
розвитку країни, а при владі ті представники суспільства, які
довели системі кращість своїх здібностей, навичок та вмінь.
Виокремивши позитивні аспекти меритократії для розвитку
держав, особливо досить великих територіально й вимушених
адаптувати власний ідеологічний компонент з вимогами
глобального світу, що був створений після Другої світової війни,
Д. Белл вказує на вразливість такої моделі: вождистський тип
управління, етатизм, домінування державного інтересу над
суспільним чи індивідуальним, нехтування правами громадян,
невидиме державне регулювання економіки, цензура.
Варто зазначити, що меритократія є досить привабливою
альтернативою західній демократії, особливо для транзитних
політичних систем, які часто страждають через нездатність
впровадження тих змін громадянського, соціального чи
релігійного стандарту, що роблять її більш відкритою та
конкурентною. Країни перехідного типу часто залишаються в
орбіті авторитарних керівників й власну нездатність побудувати
потужні інклюзивні інститути й демократіювиправдовують
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схильністю впровадити альтернативний та апробований
успішними країнами формат, якими і є меритократія.
Відповідно, боротьба за вплив на нестабільні країни буде в
подальшому
лише
посилюватися
між
протилежними
світобаченнями великих глобальних гравців з метою впровадити
глобальні правила більш вигідного зразка.
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РИМСЬКІ ВІЙСЬКА НА ТЕРИТОРІЇ ТІРИ В І–ІІ СТ. Н. Е.
Історіографія з цієї проблематики є досить широкою, але
переважно, обмежується працями вітчизняних, російських та
польських дослідників.
Насамперед, визначимо політичний статус Тіри стосовно
самого Риму. Після детального вивчення джерел, більшість
дослідників схиляється до думки, що цей поліс мав навіть не
автономний, а радше, провінційний статус у рамках імперії. Хоча
деякі з них доводять, що Тіра, поряд з Ольвією, Херсонесом та
Боспорським царством, у І–ІІ ст. належала до клієнтських держав
Риму [11, с. 148; 12, с. 75]. Суперечлива інформація міститься й у
«Керівництві з географії» Клавдія Птолемея. В одному місці своєї
праці античний географ вносить Тіру до переліку міст Мезії
(Ptol.Geogr. 3.10.1), а в іншому пасажі тієї самої книги пише про її
розміщення за межами Римської держави (Ptol. Geogr. 3.10.8)
[11, с. 148].
Урядовці останньої докладали максимум зусиль для
інтеграції цього полісу до провінційних структур Imperium
Romanum [6, с. 7]. Юридично Tyranorumcivitas у ІІ ст.
розглядалася як civitas liberae timmunis. Вона зберігала свою
територію (ΧΩΡΑ), право громадянства (iuscivitatis), свої закони
(leges) і постанови (ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ)[5, c. 114]. Згідно висновків
Н. Сон Тіра, що знаходилася за межами офіційних кордонів
Римської імперії, не могла територіально бути включена до складу
провінції MoesiaInferior. Проте, існувала фактична залежність
міста від імперії та, зокрема, від адміністрації вищезгаданої
провінції (IGR. I. 598. 26–31) [8, с. 27–28; 14, с. 139]. Українська
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дослідниця відноситьТіру до міст зперигрінським статусом (civitas
peregrina), прирівнюючи її до міських громад східних та балканодунайських провінцій, населених, переважно, греками (koinon) в
силу специфічних умов, які склалися ще до римського завоювання
[8, с. 25; 14, 125–126]. До прикладу, подібний статус мали деякі
міста малоазійських провінцій, Сирії та Іудеї ‒ Decapolis (Plin. NH.
5.16.74; Ptol. Geogr. 5.16.74). До Тіри можна віднести статус civitas
libera – «вільне місто». Правове становище цієї категорії грецьких
міст, принаймні протягом І ст., регулювалося на основі
законодавчих актів, що приймалися сенатом або правлячим
імператором. Такі міста могли знаходитись й за межами римських
провінцій і їхнє політичне та економічне становище визначалося в
кожному конкретному випадку від політичної ситуації та ін.
внутрішніх чинників (економічна специфіка полісу, міське
самоврядування тощо) [6, с. 6]. Навіть такий авторитетний
антикознавець як М. Сартр відзначає специфічний статус Тіри зпоміж інших міст вищеназваних провінцій. Він стверджує, що
надання громадянства мешканцям цього полісу належало до
компетенції намісника Нижньої Мезії, що, у свою чергу, керувався
наказом імператора і це було винятковим, унікальним явищем для
Римської держави [14, с. 6, 139, 143]. Та все ж французький
учений підкреслює, що Тіра в І ст. перебувала поза провінційною
юрисдикцією і не входила в koinon (див. вище). Щодо статусу
immunis, на якому наголошувала Н. Сон, то його міг надати
СептимійСевер не раніше лютого 201 р. [14, с. 280]. Також варто
додати, що в ряді випадків прикордонні міста, на зразок Тіри,
звільнялися від податкового тягара задля того, щоб матеріальні
засоби використовували для зміцнення їхньої обороноздатності, –
згадаємо розташування тіритської хори в оточенні ворожих
сарматських племен. Та на відміну від Ольвії та Херсонесу Тіра
більше залежала від римської провінційної адміністрації.
Особливо, ця залежність посилилася за Антоніна Пія (138–161 рр.)
[6, с. 5–6; 8, с. 25, 27].
Ряд дослідників стверджують, що Тіра вперше була зайнята
римськими військами під час походів Плавтія Сільвана Еліана у
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третій чверті І ст. н. е. [4, с. 19, 22; 5, c. 90; 7, с. 59; 8, с. 23; 12,
с. 76]. Та на сучасному етапі досліджень не є слушним
припущення, згідно якого римляни з’явилися у місті саме в
момент виправи цього легата до Таврики [10, с. 148; 12, с. 74].
Перший постійний римськийгарнізону місті з’являється
приблизно в 116/117 р., що підтверджується латинським надписом
на честь імператора Траяна, здійсненим від імені намісника
Нижньої Мезії Кв. Росція Помпея Фалькона центуріоном legio V
macedonica М. Еннієм Ілладіаном у ранзі командира вексилляції –
vexillatiolegionis V Macedonicae etauxiliseius (AE. 1990. 868)
[1, с. 14; 2, с. 168; 3, c. 112; 4, с. 67; 5, с. 98; 8, с. 31; 12, с. 77].
Інший епіграфічний документ, датований початком правління
Адріана, згадує Т. Требія Фронтона [10, с. 148]. Цей
посвячувальний надпис поставлений також принципалами, серед
яких збереглося лише ім’я сігніфера Юлія Валента [5, c. 99; 8,
с. 31; 12, с. 78]. Ще один документ, на жаль, дуже пошкоджений,
повідомляє нам про командира наддністрянських vexillatio, вже в
роки панування Антоніна Пія. Відомо лише, що він походив з
галатської Анкіри (сучасна Анкара). Аналізуючи поданий вище
матеріал, ми підтримуємо ствердження В. Зубаря, який доводить,
що Тіра за Траяна входила в систему охорони кордонів Нижньої
Мезії, яка проіснувала без змін аж до початку Маркоманських
воєн, а це, приблизно, до 167 р. [4, c. 69]. Адже наявність у Тірі
нижньомезійських вексилляцій свідчить про важливість цього
полісу як одного з оборонних центрів Риму на підступах до
дунайського кордону.
Теза про безперервне закріплення римського гарнізону у
Тірі вже давно закріпилася у науковій літературі, присвяченій
історії цього полісу [3, с. 123; 4, с. 98; 5, c. 98–101; 8, с. 31–34].
Є припущення, згідно деяких джерел (SEG. 33. 619; Fronto. 2.10),
що у Тірі на початку свого правління міг перебувати імператор
Адріан, інспектуючи Мезію задля її оборони перед ймовірними
нападами сарматів [5, c. 122; 9, с. 12]. Судячи з інших документів,
таких як посвята римських вояків на честь імператора Антоніна
Пія та переписка общини тіритів з нижньомезійським намісником
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ОвініємТертуллом, можна зробити висновок про появу нового
римського гарнізону в Тірі вже до 140 р. Адже ще при Адріані
попередні військові частини були виведені з міста [3, c. 123–124].
Таким чином була проведена ротація військ, характерна для
римської військової системи і застосовувана по території усієї
імперії .
Уже в сер. II ст. у місті знаходилися загони (vexillatiae)
I-го та XI-го легіонів [5, c. 99]. Базування вояків legio V
Macedonicaу Тірі тривало до початку правління Марка Аврелія.
Це було пов’язано з тим, що в сер. 160-их рр. V-й легіон перевели
з Нижної Мезії в Дакію. До цього часу в місті перебували вояки
двох легіонів – legio I Italica та legio V Macedonica. Легіонерів
останнього замінили солдати legio XI Claudia [3, с. 124; 8, с. 33;
9, с. 10; 12, с. 79]. Нам відомі вексилляції усіх трьох легіонів та
допоміжних військ під командуванням центуріона legio XI Claudia
[3, c. 124]. Із др. пол. ІІ ст. тірська вексилляція очолюється
центуріонами legio I Italica. Значить, римський гарнізон Тіри так
само, як гарнізони Ольвії та Херсонесу, за правління Марка
Аврелія стають змішаними. У його склад входили легіонери legio I
Italica та legio I Claudia, а командував нею центуріон першого з
названих легіонів (CIL. VIII. 619) [2, с. 169; 8, c. 34; 10, с. 149; 13,
403]. У Тірі могли дислокуватися й кавалерійські підрозділи, що
входили до складу auxilia. До знахідок, які б свідчили про
перебування допоміжних підрозділів у місті, належать кістяні
бутеролі (деталі піхов меча – М. О.), датовані дослідниками
сер. ІІ – пер. пол. ІІІ ст. [2, с. 170; 8, c. 39].
Отже, наявні епіграфічні джерела дають нам можливість
розмірковувати про організацію гарнізонної служби. На чолі
розміщених у Тірі військ стояв командир у ранзі центуріона,
а наявність серед принципалів військового писаря (actuarius),
вершника (eques), фельдшера (valetudinarius), знаменоносця
(signifier) демонструє не тільки чітке виконання гарнізоном суто
військових функцій, але й наявність налагодженого діловодства та
медичної служби [5, c. 99; 12, 78; 13, с. 403]. Так, згідно однієї
епіграфічної пам’ятки ІІ ст. можна зробити висновок, що в Тірі
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знаходився valetudinarium – військовий лазарет (AE. 1995. 1350)
[11, с. 148; 9, с. 12;12, с. 80]. Завдяки знайденій «інскрипції
лікаря», датованій зламом ІІ–ІІІ ст., окрім гарнізонного лікаря
(medicus vexillationis), у полісі перебував й медик військового
флоту (medicus duplicarius classis Flaviae Moesicae). Ці дані
дозволяють нам впевнено стверджувати, що рівень військової
медичної служби у місті був достатньо високим [8, c. 40;
10, с. 149].
Археологічний матеріал, знайдений на території хори Тіри,
підтверджує той факт, що Тіра була однією з опорних баз
римського флоту. Одна зі знахідок – вівтар на честь Мітри,
поставлений вояком, що ніс службу на військовому кораблі. Інші
надписи згадуютьлібурни та моряків, які на них служили, а також
флотських медиків (див. вище) [5, c. 99; 8, 40].
Одним з основних аргументів, які засвідчували появу
римських військ у Тірі, було прагнення жителів цього міста
убезпечити себе перед частими нападами сарматських племен
[5, c. 92]. Першочерговим завданням римського гарнізону була
охорона порту та міських укріплень, адже Тіра знаходилася на
кордонах імперії – своєрідний опорний пункт, як і Ольвія та
Херсонес [4, с. 66–67; 7, с. 55]. Отже, військові контингенти Риму
разом із міським ополченням були своєрідною першою
оборонною лінією нижньомезійського лімесу, а саме місто –
форпостом і першим укріпленим пунктом, стримуючи
варварський наступ до підходу основних військових сил. Уже в
213 р. така тактика була випробувана під час нападу карпів чи
гетівна Тіру (Herod. 4.8.1;SNA. Ant. Car.5.8, 10.6) [2, с. 171–172;
8, 41; 12, с. 83; 9, с. 12; 11, с. 150].
Таким чином, перебування військових підрозділів
підкреслювало стратегічну важливість Тіри та її хори для
Imperium Romanum у цьому регіоні Північного Причорномор’я.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
Високий розвиток комунікативних технологій сьогодні
змінив базові уявлення про світ, інформацію та протиборство.
Підвищення ефективності та поширення інформації – це явище
позитивне, та, поряд із тим, несе у собі загрозу національній
безпеці інформаційного простору держав та глобальній безпеці.
Концепт війни суттєво відрізняється від традиційного, адже
головною зброєю стає інформація. Кожна інформаційна війна
використовує засоби і різноманітні впливи: інформаційно83
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психологічні
та
інформаційно-технічні.
Інформаційнопсихологічні впливи спрямовані на людську свідомість.
Дослідник інформаційних війн В. Манойло виокремлює три
ступені інформаційного протиборства: інформаційна експансія,
інформаційна агресія, інформаційна війна. Серед них
інформаційна війна небезпечна, оскільки експансія та агресія
використовують нейтральні засоби впливу на людську свідомість.
Інформаційне протиборство нині – це два типи війни: електронна
та психологічна. Електронна війна впливає через електронні та
мережеві комунікації (радійні, комп’ютерні, телевізійні).
Психологічна війна проводиться через різні методи і засоби
пропаганди. Учений Мартін Лібікі виділяє чотири складові
психологічної війни: «підрив громадського духу, деморалізація
збройних сил, війна культур, дезорієнтація командування» [2].
Інформаційно-психологічний вплив відіграє роль своєрідного
інструментарію або нелегальної зброї, за допомогою якої у
мирний час, без війни (військового втручання) здійснюється
агресія у соціальні, політичні, економічні, військові та інші сфери
суспільного буття інших держав із метою спрямувати розвиток
тієї чи іншої країни за власним сценарієм [3, c. 191].
Сучасні держави прагнуть впливати не тільки у економічній
і військовій сферах, а й також у інформаційній, оскільки ця
можливість спрямована на інтелектуальний рівень держав, щоб
нав’язувати їм картину світу, відповідні цінності, а також, щоб
змінити звичне життя держав і трансформувати традиційні
системи [1, c. 68]. Під час інформаційних війн здійснюється
психологічний вплив на широку аудиторію та окремих людей з
метою зміни ідеологічних і психологічних установок на рівні
свідомості / підсвідомості, емоційного стану. Усі ці впливи
можуть відбуватися у прихованій формі, про яку об’єкт впливу
може не здогадуватися. І це вважається психологічним примусом.
Головними видами психологічного впливу є:
 інформаційно-психологічний;
 психогенний;
 психоаналітичний;
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 нейролінгвістичний;
 психотропний;
 психотронний.
Психотропний
вплив
здійснюється
за
допомогою
глюкогенних та наркотичних речовин; психотронний відбувається
за рахунок маніпуляції радіочастот, які може сприймати / не
сприймати людське вухо (найчастіше такі засоби використовують
на радіо). Психоаналітичний і психолінгвістичний впливи
використовують поведінкову і психічну компоненти людської
підсвідомості, здійснюючи прямі і непрямі впливи. Психогенний
вплив людей здійснюється через їхні індивідуальні особливості
психіки, а також у межах держави як психологічні особливості
спільноти / нації. Інфомаційно-психологічний вплив є
небезпечнішим від згаданих, оскільки він корелює поведінку
людей та держав.
Щоб ефективно здійснювати психологічних вплив у медіа
використовують такі способи і прийоми:
– дезінформація;
– маніпулювання;
– поширення чуток і міфів.
У результаті психологічного впливу на інтелектуальнопізнавальну сферу людини змінюються у необхідну сторону її
уявлення, характер сприйняття нової інформації, а як підсумок –
«картина світу людини» [1, c. 67].
Отже, медіа сьогодні стали основною зброєю у веденні
інформаційно-психологічного впливу, тому що формують
громадську думку. Медіа часто використовують усі способи і
прийоми психологічного впливу, використовуючи різні
маніпуляції та технології. Сучасні медіа формують всередині
країни атмосферу ненависті та відволікають від власних проблем.
Тому інформація є основною домінантою інформаційної війни.
Вміння добре використовувати інформацію забезпечує високу
ефективність інформаційного впливу. Дослідник В. Толубко
вважає, що для здійснення інформаційно-психологічного впливу
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потрібно використовувати ЗМК для того щоб охопити широку
аудиторію людей. Він зараховує ЗМК до елементу стратегічних
сил інформаційного протиборства [3, c. 183].
Інформаційно-психологічний
вплив
здійснюється
безпосередньо словом через пропаганду різного рівня: світогляду,
переконання, поглядів, уявлення, щоб збурити у людей позитивні /
негативні емоції, почуття та глибокі переживання. Інформаційнопсихологічні впливи можуть проявлятися не одразу, а через
деякий час. Існує сучасна концепція порядку інформаційнопсихологічного впливу, згідно якої маємо ефекти першого,
другого, третього і наступного порядків. При чому, у цій концепції
важко передбачити наслідки, тому що вони можуть бути і
віддаленими та переосмисленими у часі: те, що на початковому
порядку сприймалося як конструктивне, на останньому може мати
деструктивний характер. У цій концепції є певна послідовність:
«механізм», «дія», «ефект». Завершальним етапом є ефект
інформаційно-психологічного впливу на ворогуючу сторону. Цей
підхід працює на випередження інформаційної агресії.
На перший погляд, виграє війну той, хто має кращі технічні
можливості, а програє інформаційно-психологічна складова
суспільства певної держави, на яку здійснена агресія. Попри це,
інформаційна система переможця насправді стає технічно
вразливою у будь-якій точці глобальної мережі. Метою
інформаційних війн є глобальний контроль на свідомість людей.
Тому у державах можна збурити громадську недовіру до
політиків, дестабілізувати ситуацію в країні, поширити
сепаратистські настрої.
Однак, інформаційні технології як глобальна зброя може
привести людство до жахливої катастрофи, тому що інформаційна
війна передбачає існування одного суспільства шляхом
виключення іншого. Головним принципом залишається
наступальність та агресивність, які може блокувати феномен
звернення «перегрітих» засобів комунікації у свою протилежність.
Це відбувається після «кордону прориву», коли суспільство при
зміні і перетворенні однієї системи в іншу включає механізм
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опору навіюванню – контрсугестію. Завдяки інформаційнопсихологічному впливу засобами масової інформації здійснюється
селекція аудиторії вразливої до дій агресора.
Теперішній етап розвитку інформаційної війни вже
характеризується як друге покоління. Нині психологічним
впливом створюється атмосфера бездуховності й аморальності.
Роль інформаційно-психологічних впливів під час інформаційного
протиборства займає ключову роль сучасності. Інформаційнопсихологічна зброя є дуже небезпечною, оскільки вона впливає на
свідомість людей, та охоплює широку аудиторію. Крім того,
зважаючи на багаторівневий формат проявлення наслідків
деструктивних інформаційних операцій, результат і наслідки
передбачити дуже важко, а це ускладнює процес контролю над
інформаційними впливами.
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КАНАДА ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ:
ВСТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН
Канадські та американські позиції по відношенню до
української незалежності: різноманітність підходів
Важливо нагадати, що американці були прихильні до
утримання СРСР з кількох причин [3] (врегулювання питання
гонки озброєнь та питання прав людини лише з одним партнером /
добрі стосунки лідерів США та СРСР), що пояснює американське
рішення не визнавати незалежність України після українського
референдуму 1 грудня 1991 р., а лише після відставки Михайла
Горбачова з посади президента СРСР 25 грудня 1991 р.
Та розсудливість виступу президента США Джорджа Буша в
Києві 1 серпня 1991 р., в якому він засудив «самогубний
націоналізм» та висловив бажання американської дипломатії
підтримувати Україну в Радянському Союзі та тим самим
викликав гнів українських політичних кіл, прихильних до
незалежності.
Навпаки, Канада виявила проукраїнську позицію з початку
розпаду Радянського Союзу: у 1989 р. під час візиту до Москви
прем’єр-міністр Канади Брайан Малроні заявив про намір
відкрити Консульство в Києві та Канадa визналa незалежність
України 2 грудня 1991 р. Більше того, Роман Вашчук повідомив,
що Брайан Малроні під час інтерв’ю з Джорджем Бушем уточнив,
що він буде враховувати позицію України на референдумі
1 грудня 1991 р., тим самим зайнявши протилежну точці зору,
прийнятій США щодо українського питання.
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Визнання незалежності України Канадою: рішучі дії
Протягом 1991 року Нестор Гайовський, генеральний
консул Канади в Україні, мав тісні стосунки з лідерами
демократичної та націоналістичної опозиції Руху, він зустрівся з
такими лідерами української парламентської опозиції як Михайло
Горинь, В’ячеслав Чорновіл та Сергій Головатий в Оттаві та
Дмитро Павличко в Києві, але він також мав інтерв’ю з деякими
членами українського керівництва, такими як Леонід Кравчук,
Анатолій Зленко та Борис Тарасюк у Києві. Навпаки, відносини
між консульством та комуністичним керівництвом майже не
існували. Ці численні зустрічі між представником канадської
дипломатії та майбутніми учасниками процесу незалежності
України були важливими, оскільки вони дозволили Оттаві
зрозуміти еволюцію ситуації в Україні.
Таке сприйняття канадцями української реальності пояснює
у вересні 1991 р. Організацію офіційних візитів глави канадської
дипломатії в Україну та президента українського парламенту в
Канаду. Офіційний візит глави канадської дипломатії в Україну у
вересні 1991 р. був важливим з двох причин: по-перше, це
свідчило про важливість, надану канадською владою відкриттю
консульства; тоді він підготував офіційне визнання незалежності
України [2]. Дійсно, Барбара Макдугал незаконно залишила
Нестора Гайовського із супутниковою телефонною системою під
час перебування в Києві 9 вересня 1991 р. Завдяки цьому група
канадських спостерігачів 1 грудня 1991 р. повідомила Уряд
Канади, що голосування пройшло добре, уряд Канади відкликав
консула, щоб оголосити про намір визнати незалежність України.
Нестор Гайовський у супроводі Патріка Боя, представника
прем’єр-міністра Канади та Анатолія Зленка, міністра
закордонних справ України, повідомив про рішення Канади
Президента України Леоніда Кравчука. Тоді Нестор Гайовський
пішов на акцію опозиції Руху, щоб відзначити незалежність
України.
Візит головного українського лідера виявився історичним та
визначальним. 30 серпня 1991 р. в Едмонтоні прем’єр-міністр
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Канади Брайан Малроні, відмовляючись визнати незалежність
України, оголосив візит Леоніда Кравчука з 22 по 24 вересня
1991 р. Він зустрівся з прем’єр-міністром Брайаном Малроні,
генерал-губернатором Реєм Гнатишином, міністром фінансів Дон
Мазанковським та лідером опозиції Жаном Кретьєном у вересні
1991 р.: він отримав допомогу Канади у сферах сільського
господарства та транспорту, домовленість Канадської банкнотної
компанії про виробництво нової української валюти; він пообіцяв,
що Україна стане без’ядерною державою, скасується цензура,
встановиться права людини та встановиться приватна власність
[1]. Зустріч міністрів закордонних справ Канади Барбари
Макдугалл та України Анатолія Зленка у вересні 1991 р. стала
результатом двосторонньої угоди про програму обміну в
політичній, економічній, науковій, технологічній, освітній та
спортивній сферах. Декларація про відносини між Україною та
Канадою від 22 вересня 1991 р. була особливо важливою, оскільки
вона визнавала історичний характер відносин між канадцями та
українцями, наполягала на загальній волі до розвитку контактів на
всіх рівнях та у всіх сферах і що повага до свобод та міжнародного
права була присутня у двосторонніх відносинах. Тому офіційний
візит Леоніда Кравчука був важливим, оскільки, з одного боку,
канадські лідери були поінформовані про ситуацію в СРСР та
перспективи України, а з іншого боку, представники Республіки
Україна змогли встановити контакти з політиками, але також з
громадою українців Канади.
Окрім зобов’язань федерального уряду підтримувати
українську незалежність, варто також відзначити проукраїнські
зобов’язання певних провінційних керівників, зокрема тих
канадських провінцій з великим населенням українського
походження. Пітер Воробі, колишній президент Українського
канадського конгресу, був призначений першим спеціальним
радником у відносинах Саскачеван-Україна на дворічний термін з
офісом у Києві 24 серпня 1991 р. Прем’єр-міністр Альберти Дон
Гетті закликав уряд Канади негайно визнати незалежність України
під час обіду в Едмонтоні 30 серпня 1991 р. в присутності
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прем’єр-міністра Брайана Малроні. Ці рішучі дії керівників
провінцій полегшили визнання незалежністю Канади незалежності
України.
Важливість офіційного визнання Канадою незалежності
України
Канада була першою країною колишнього Західного блоку і
навіть другою країною у світі після Польщі, яка визнала
незалежність України. Швидке визнання України як суверенної
держави Канадою було важливим актом, оскільки воно спонукало
інші країни-члени G7 зробити те саме і тим самим заохотити
швидку інтеграцію української держави як суверенної країни в
міжнародні інститути. Про це написав колишній міністр
закордонних справ України Анатолій Зленко. Вирішальною
подією для Міністерства закордонних справ стало визнання
України Канадою, першою країною G7, та декларація про
відносини між Україною та Канадою – це документ, який вплинув
на думку інших західних політиків та дипломатів [3].
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УГОРЩИНИ
У КІН. 80-Х НА ПОЧ. 90-Х рр. ХХ СТ.
У східній частині Європи – в Угорщині – епохальним був
1989 рік. Систему, що до того вважалася непорушною та вічною,
було практично знищено вибуховими змінами 80-х – поч. 90-х рр.
Держави, котрі входили до числа «зони зовнішньої безпеки»,
відновили свою незалежність і почали розбудову суверенної
демократичної правової держави.
Весь соціалістичний табір був у стані кризи. Ці умови не
оминули й Угорщину, хоча за період 1982–1985 рр. вона
вважалася відносно просперуючим островом соціалістичного
блоку в Центральній та Південно-Східній Європі. Після подій в
Афганістані та введення воєнного стану у Польщі, Угорщина
опинилася в особливому становищі. Це пояснювалося тим, що
після подальшого ускладнення відносин між Сходом-Заходом
державні діячі та політичні лідери Заходу розглядали Угорщину
як єдину державу соціалістичного табору, яка ще зберігає свій
«товарний вигляд».
До кінця правління Л. Брежнєва в СРСР усі ініціативи
угорської дипломатії, що несли бодай найменші власні починання,
без обговорень знімалися з порядку денного. Однак, з поч. 1980-х
рр. керівництво Угорщини дуже обережно, крок за кроком, почало
провадити вигідну в першу чергу для себе – і водночас
суперечливу з огляду Москви – зовнішню політику.
Ідея Яноша Петера, міністра закордонних справ (1961–1973),
про Дунайську конфедерацію була відкинута, так само як і мета
встановити дипломатичні відноси із Західною Німеччиною чи
вступ Угорщини до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та
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Світового банку. У рамках «узгодженої» зовнішньої політики, все
ж, угорсько-німецькі дипломатичні відносини були встановлені,
але тільки в 1973 р. Угорсько-американські відносини стали
нормалізовуватися лише після візиту віце-прем’єр-міністра
Угорщини, Петера Вані, до США у лютому-березні 1973 р.
Підтвердженням покращення відносин став факт поверненням
угорської корони у 1977 р.
Уповільнення економічного зростання та припинення
зовнішнього фінансування з боку Союзу призвело до першого
самостійного кроку в зовнішній політиці ще соціалістичної
Угорщини. Коли союзна республіка опинилася на межі
неплатоспроможності, щоб уникнути економічного колапсу та
зберегти економічну систему, країна, незважаючи на опозицію
Москви, подала заявку на вступ до Міжнародного валютного
фонду та Світового банку. Це трапилося в 1982 р. Після такої
важливої події відбулися й візити Президента Франції Ф. Міттеран
(1982), прем’єр-міністра Англії Маргарет Тетчер та прем’єрміністра Італії Беттіно Краксі до Угорщини. Невдовзі ж Янош
Кадар, тодішній керівник Угорської РСР, візитом-відповіддю
відвідав Бонн (1977, 1982), Рим (1977) та Париж (1978). Посилена
дипломатична діяльність своє офіційне виправдання описувала
наступним: навіть у період розпаду радянсько-американського
діалогу малі держави мають зацікавленість у підтримці співпраці
Сходу-Заходу. Через свою «чутливість» до зовнішньополітичних
та зовнішньоекономісних факторів для них проблема стабільності
зовнішнього середовища є водночас і внутрішньополітичним
питанням.
У 1985 р. Матяш Сюрьош, секретар із закордонних справ
Центрального комітету Угорської соціалістичної партії (ЦК УСП),
вперше оприлюднив активну угорську дипломатію в
ідеологічному обрамленні. Він заявив, що національні інтереси
країни не можна підпорядкувати «міжнародним», тобто
радянським, інтересам. Досягнення економічних цілей Угорщини
передбачає
гармонію
зовнішньополітичної
та
зовнішньоекономічної
діяльності,
і
«спільний
шлях»
93

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
соціалістичних країн не може вимагати цілковитої тотожності дій
своїх республік в досягненні подібних цілей. Навесні 1989 р.
Департамент закордонних справ ЦК УСП розробив аргументи
зовнішньої політики, що в подальшому переслідували в першу
чергу вже національні інтереси Угорщини.
Початки прояву незалежної зовнішньої політики Угорщини
багато в чому були зумовлені вдалим збігом обставин:
економічний тиск, суттєве ослаблення радянського контролю у
Східній Європі, відкинення на задній план Радянського Союзу у
відносинах Сходу-Заходу. У період з 1977 по 1985 рр. радянське
керівництво вже не було в змозі робити суттєвий опір угорському
інакомисленню, в тому числі і в зовнішньополітичній діяльності
останньої. Оголошена М. Горбачовим політика перебудови і
гласності спричинила пришвидшення змін. Радянський Союз вже
не захищав застарілий режим так, як в попередні десятиліття.
Таким чином з’явився шанс на відносно «мирний перехід», в тому
числі і в зовнішній політиці. З іншої сторони, М. Горбачов не
очікував, що ініціативи Угорщини вийдуть за рамки його уявлень.
За великом рахунком, сучасне угорське зовнішньополітичне
мислення віддзеркалює сталість дій за весь час свого
пострадянського періоду. Він має два важливих кореня: один
відноситься до 1970-их і 1980-их рр., а інший – до періоду
першого вже пострадянського уряду і парламенту. Перша фаза, за
винятком останніх кількох років, характеризувалася дуже
обережним, часто суперечливим і менш відомим для широкого
загалу прагненням розширити можливості маневрування для
Угорщини. Друга ж фаза характеризувалася проявом відвертої
західної орієнтації країни, що повернула собі суверенітет.
Угорсько-радянська конвенція, підписана в Москві
10 березня 1990 р., передбачала повне відведення радянських
військ до 30 червня 1991 р. Цим актом Угорщина повернула собі
незалежність і суверенітет. Одночасно з цією епохальною подією
можна визначити й потрійний зовнішньополітичний пріоритет
основного напряму зовнішньої політики вже суверенної
Угорщини, а саме:
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– орієнтація на захід;
– добросусідські відносини;
– підтримка угорських меншин, що проживають за межами
власне Угорщини.
За часів різних урядів наголоси на цих пріоритетах хоч дещо
й змінювалися, та починаючи з уряду Анталла (1990–1993) можна
констатувати їх перманентний характер. Також залишається
фактом, що саме єдиний стержень приоритетів зовнішньої
політики
Угорської
Республіки
пов’язує
майже
півторидесятилітній період,
в підсумку котрого в 2004 р.
Угорщина стала повноправним членом ЄС.
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ГІБРИДНИЙ КОНФЛІКТ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Гібридні війни та конфлікти за участі недержавних суб’єктів
та використання сторонами невійськових засобів впливу на
супротивника стають найбільш поширеною формою масової
конфліктної взаємодії в глобалізованому світі. З кінця минулого
сторіччя спостерігається тенденція до збільшення ролі політичних,
економічних, інформаційних методів протиборства у конфлікті.
Уміле застосування таких методів зменшує значення військової
переваги протилежної сторони. Відбувається зміщення центру
зусиль сторін конфлікту із фізичного знищення супротивника до
його підпорядкування власній волі чи то шляхом примусу, чи то
введенням в оману. Серед інструментарію таких методів є
різноманітні воєнні зaхoди пpихoвaнoгo хapaктepу, в тoму чиcлi
залучення cилcпeцiaльних oпepaцiй, агентів політичного впливу
агресора на атакованій території, iнфopмaцiйно-пропагандистські
зaхoди.
Характеристикою сучасних гібридних конфліктів є високий
рівень взаємоузгодженості елементів та засобів тиску, їхньої
підпорядкованості єдиній варіативній стратегії, динамічного і
гнучкого їхнього застосування разом із інформаційнопсихологічними технологіями
маніпулювання
суспільною
свідомістю. В умовах гібридного конфлікту агресор може
зменшити військово-силовий тиск, водночас підсилюючи тиск на
дипломатичному та економічному напрямах. Військовий
компонент гібридногоконфлікту не є визначальним, відкрито
застосувати силу стає все важче в умовах тісних
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взаємозалежностей глобалізованого світу. Проте підтримка
сепаратистських, терористичних, кримінальних угруповань може
роками приховуватися агресором задля уникнення санкцій за
відкриту агресію.
Сучасний гібридний конфлікт – це, перш за все, руйнування
суспільної свідомості, а не об’єктів економіки та військової
інфраструктури. Адже замість руйнації економічного потенціалу
агресор примушує населення до співпраці, в тому числі
економічної і військової, для ефективності якої інфраструктура
повинна залишитися неушкодженою. Тому характеристикою
сучасного гібридного конфлікту є масштабний інформаційнопсихологічний тиск на населення з метою придушення його
супротиву та спонукання до колабораціонізму.
Це передбачає створення альтернативної реальності у
кіберпросторі та її проєкції на реальне суспільне життя. Агресор
немовби сповиває суспільство, що стало об’єктом кіберагресії,
такою інформаційною тканиною, в якій переплітаються медійні
повідомлення, актуальні сюжети та тенденції суспільного життя,
традиційно-культурні архетипи, моделі, резонансні дискусії у
соціальних
мережах,
психологічні
тести,
спеціально
сформульовані для цільової авдиторії соціальні опитування,
інтернет-реклами і вірусні розсилки спаму. З усіх цих варіативних
джерел члени суспільства отримують явне чи приховане
повідомлення, згенероване організаторами агресії в різних формах
для впливу на поведінку певних соціальних груп. Формулюючи
вигідні для себе смисли та нав’язуючи прийняття таких смислів
членами суспільства, агресор отримує можливість маніпулювати
свідомістю індивідів, об’єднаних у суспільні групи, аби з їхньою
допомогою впроваджувати, реалізовувати свій проєкт або
поширювати та утверджувати необхідну агресорові політичну
позицію, як на індивідуальному, так і та груповому рівнях
суспільної взаємодії.
Одним з ефективних проєктів для послаблення суспільства є
його розкол. Часто формування напруження та суспільного
розколу в кіберпросторі іде через загострення саме радикальних
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поглядів (безвідносно до їхньої сутності), у той час, як
помірковані думки витісняються з поля соціальної дискусії.
Граючи на інтересах різних соціальних груп, сварячи їх між собою
у кіберпросторі, поширюючи загальну недовіру до власних
інституцій, підживлюючи ксенофобські, шовіністичні, расистські
настрої та провокуючи соціальні конфлікти, агресор дістає
унікальну можливість дестабілізувати суспільство зсередини.
Маніпулюючи суспільною свідомістю, агресор може управляти
суспільством, що стало об’єктом агресії, ззовні. Тому заради
ефективного протистояння гібридній агресії «у кожної людини
має бути сагайдак із психологічними стрілами і психологічний
щит. Задача психологічного воювання полягає у внесенні паніки в
душу ворога і в збереженні духу свого війська і народу» [2].
У сучасному військово-політичному конфлікті досить
непросто буває визначити його просторово-часові рамки, усі
задіяні у ньому сторони і навіть фактичне його існування. Проте
саме розрізнення мирного та військового стану є критично
необхідним аспектом, оскільки війна створює принципово іншу
реальність, формує власне розуміння моральної, етичної, правової
норми, яке потребує визначення в межах і термінах військового
права. Поки правове поле залишається невизначеним, ми не
можемо говорити про організоване ведення бойових дій,
відповідно агресія, насилля можуть стати неконтрольованими, але
при цьому не означатимуть війни. Відтак, перехід від військового
стану до мирного суттєво ускладнюється, а ворожість зростає та
поширюється за межі конфлікту. Виходом із такої ситуації може
бути повернення конфлікту у правове поле, чого можна досягти
різними засобами, які варіюються від укріплення інститутів
державності сторонами протистояння (що дозволить застосувати
традиційний сценарій церемоніального завершення війни) до
повного знищення однієї зі сторін.
Особливість гібридного конфлікту полягає в тому, що
стираються межі війни та нівелюються сценарії її початку та
закінчення. У сучасному військово-політичному конфлікті
принаймні одна із сторін відчуває брак легітимності. Агресор
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заповнює цей правовий вакуум пропагандою та / або створенням
на підконтрольній території маріонеткових урядів. В умовах
сучасного гібридного конфлікту додаткову небезпеку для об’єкта
агресії становить той факт, що складно визначити та окреслити
ворогів.
Характерною особливістю сучасного гібридного конфлікту є
його технологічна, кібернетична, та інформаційно-комунікаційна
складові. Наприклад, використання дронів і роботів у бойових діях
уже є звичним. Втім, розширюється і поняття того, чим є поле
бою, бо сучасні війни ведуться і в кіберпросторі. Із розвитком
комп’ютерних мереж кібервійни стають зброєю терористичних
організацій та елементом гібридних воєн; вони спрямовані на
порушення стабільної роботи інформаційних, телекомунікаційних
систем і мереж об’єктів критичної інфраструктури. Технологічний
або ж кібернетичний аспект цієї складової пов’язаний із новітніми
засобами передачі, контролю та безпеки інформації та їх
застосуванням
у
протиборстві.
Задля
досягнення
несанкціонованих цілей та деструктивного інформаційнопсихологічного впливу на свідомість і психічний стан громадян
сторони конфлікту вдаються до цілеспрямованих дій, що
реалізуються у кіберпросторі, або за допомогою його технічних
можливостей у вигляді кібератак. Ці кібератаки здійснюються на
об’єкти критичної інфраструктури, банківської системи,
інформаційні ресурси державних органів і провідних
інформаційних агенцій об’єкта агресії.
Отже, гібридний конфлікт є сукупністю заздалегідь
підготовлених і оперативно реалізованих традиційних і
нестандартних дій військового, дипломатичного, економічного,
інформаційно-психологічного
характеру,
спрямованих
на
досягнення стратегічних цілей. Метою гібридного конфлікту є не
фізичне знищення збройних сил супротивника, але нав’язування
стороною цього конфлікту своєї волі іншій стороні конфлікту –
політичному керівництву держави, командуванню воєнізованих
формувань опозиційної політичної сили, етнічній або соціальній
групі тощо. Для протидії гібридній агресії важливим завданням
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постає передбачення та розкриття задумів супротивника та його
дезорієнтація з тим, щоби попередити його деструктивні дії,
військовими та невійськовими засобами створити несприятливі
умови для його протидії та нав’язати свою волю, перехопивши
ініціативу у веденні інформаційної війни.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
Значення культури в глобалізованому світі постійно зростає.
Потужні творчі індустрії, світова художня спадщина, динамічний
розвиток туризму, етнічні та релігійні контакти і конфлікти,
посилення правозахисної активності, мистецтво, спорт –
нескінченні прояви культурної діяльності сьогодні, які охоплюють
різні групи митців, глядачів, спільнот та держав. Зміна статусу
культури в сучасному світі очевидна: це масштабне виробництво з
масовим товаром, осередок та джерело ідентичності, збереження
та захист культурної спадщини, спосіб міжнародної взаємодії, й
звичайно, інновації. Тому об’єднана Європа докладає все більше
зусиль для повнішого використання потенціалу культурної
політики.
Так склалося й триватиме, що комплексна та всеосяжна
культурна політика є прерогативою національних урядів країнчленів ЄС. Європейська інтеграція починалася з економічної
складової, а культурна політика країн-членів реалізувалася в
національному вимірі та в площині інших міжнародних структур –
Ради Європи та ЮНЕСКО. Дійсно, Європейська культурна
конвенція (Париж, 1954) Ради Європи [2] започаткувала
співпрацю у сфері освіти, культури, культурної спадщини,
молодіжної політики та спорту. Проте з успіхами економічної
кооперації сформувалася потреба розширити співробітництво
Європейських співтовариств і на інші сфери. Очевидним фактом
було те, що досягнення в економіці сприяють досягненням у
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культурній сфері. Прийнята дев’ятьма країнами Декларація
європейської ідентичності (Копенгаген, 1973) [5] запроваджувала
концепцію європейської ідентичності в спільних міжнародних
справах, обґрунтовуючи її спільними цінностями, повагою до
розмаїття культур й зобов’язаннями збереження культурної
спадщини.
Розбудова об’єднаної Європи вимагала переходу до
політичної інтеграції, і в Єдиному Європейському акті 1986 р. [3]
було підкреслено згоду країн-учасниць здійснювати цей процес на
основі спільних цінностей, поваги до прав і свобод та принципах
демократії. Уперше роль і значення культурної політики для
країн-учасниць зазначається в Маастрихтському договорі про
заснування Європейського Союзу [1].
Правовою основою культурної політики ЄС є ст. 3 Договору
про Європейський Союз і ст. 167 Договору про функціонування
Європейського Союзу (Лісабон, 2007) [9], в яких виключається
гармонізація та уніфікація культурної сфери.
Зважаючи на те, що культурна політика не потрапляє у
сферу діяльності наднаціональних структур ЄС і національні
уряди залишаються відповідальними за контент, пріоритети та
інструменти реалізації, культурна складова стає потужним
драйвером подальшої інтеграції. «Єдність в різноманітті» стає
офіційним девізом об’єднаної Європи. На інституційному рівні
культурна політика координується Європейською комісією, яка є
рушійною силою цієї діяльності, Європарламентом – у Комітеті з
питань освіти та культури; в Раді ЄС регулярно відбуваються
зустрічі фахових міністрів, а Європейська радаухвалює політичні
рішення магістральних векторівкультурної співпраці.
Особливістю культурної політики ЄС є програмний підхід.
1985 р. було започатковано програму «Культурна столиця
Європи», яка успішно реалізовується дотепер. Починаючи з
2009 р. ЄС обирає вже пару міст, які впродовж року стають
епіцентром різноманітних подій, акція, заходів, що сприяють
їхньому економічному зростанню, збереженню культурної
спадщини, туризму, розвитку сфери послуг. У 1990-х рр.
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з’являються інші програми: у 1996 р. – програма «Калейдоскоп»,
спрямована на підтримку артистичної та культурної діяльності; у
1997 р. – «Аріан», основною задачею, якої була підтримка
літератури, включаючи переклади; а «Рафаель» – з 1997 р.
передбачала допомогу ЄС в сфері збереження культурної
спадщини європейського значення.
У перших культурних заходах, спрямованих на окремі
напрями культурної діяльності, використовуюся програмний
метод, суть якого полягала у фінансуванні конкретних акцій,
програм або подій. Комплексна і всеосяжна культурна політика
була і залишається прерогативою держав-членів ЄС.
Наприкінці 1990-х рр. на основі узагальнення попереднього
досвіду була запропонована комплексна програма «Культура
2000». Спочатку розрахована на п’ять років, пізніше продовжена
ще на два (2005–2006). Наприкінці 2006 р. ухвалено нову
«Культурну програму (2007–2013), одним з основних напрямів
якої стала підтримка культурних акцій. Продовжено напрям зі
збереження культурної спадщини Європи: як матеріальних
пам’яток культури європейського та світового значення, так і
культурних традицій. Тим більше, що розширення ЄС – кількісне
зростання країн-членів, актуалізувало цей напрям із новою силою.
Із 2014 р. реалізовується програма «Креативна Європа» з
бюджетом у 1,46 млрд. євро, яка відкриває багато можливостей
для розвитку творчих індустрій, що сприяло її пролонгації на
2022–27 рр. [4].
Після 2007 р. культурна політика ЄС стає потужнішою й
більш організованою. Особливістю її розвитку залишається
програмний характер її реалізації з широким залученням країнпартнерів ЄС, зокрема країн-кандидатів на вступ, учасників
Європейської політики сусідства – країн Середземномор’я та
Східного партнерства, стратегічних партнерів ЄС й провідних
держав світу.
Документально нові тренди культурної політики було
викладено в «Європейському порядку денному щодо культури»
2007 р. [6] й оновленому варіанті 2018 р.«Новий порядок денний»
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[8]. У цих документах представлені стратегічні пріоритети та дії, а
їхня реалізація регламентується «Робочими планами»: перший на
2011–14 рр.; другий – 2015–18 рр.; теперішній – 2019–22 рр. [10].
Трьом стратегічним цілям Порядку денного 2018 р. в сучасному
Робочому плані відповідає 5 пріоритетів: сталий розвиток
культурної спадщини; згуртованість й добробут; екосистема для
підтримки професіоналів творчого сектору; гендерна рівність;
культура в міжнародних відносинах. У Робочому плані (2015–18)
їх лише 4: доступна й інклюзивна культура; культурна спадщина;
креативна економіка та інновації; промоція культурного розмаїття,
культура в зовнішніх відносинах ЄС, мобільність. У Робочому
плані (2011–14) їх було 6: культурне розмаїття, культурний діалог,
доступна й інклюзивна культура; культурний й креативний
сектори; навички і мобільність; культурна спадщина, включаючи
мобільність колекцій; культура в міжнародних відносинах;
культурна статистика. Порівняння змістовних елементів та
способів реалізації свідчить про гнучкість та високу адаптивність
цих регламентуючих документів.
Слід відзначити один з способів реалізації культурної
політики ЄС – відкритий метод координації (ВМК), який
передбачає обмін досвідом, найкращими практиками та
експертною оцінкою учасників з різних країн [7]. Це провідна
практика реалізації політики, яка дає гарні результати.
2008 р. в ЄС було оголошено роком міжкультурного діалогу.
Ідея полягала в тому, щоб покращити взаєморозуміння культурних
традицій й цінностей народів Європи. 2018 р. став «Європейським
роком культурної спадщини», який передбачав координацію
зусиль країн-членів у комплексному захисті, збереженні,
відновленні й популяризації європейської культурної спадщини як
стратегічного ресурсу економіки та зовнішньої політики ЄС.
Виклики сьогодення найбільш успішно долаються
розвитком
міжкультурної
комунікації,
взаємоповаги
та
толерантного ставлення до інших, відмінних від власних поглядів
й вподобань. Визнаючи культуру цінністю, вона сприймається
країнами ЄС як каталізатор й ресурс сталого розвитку,
104

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
економічного
зростання,
згуртованості
та
європейської
ідентичності, провідного інструменту міжнародних відносин.
Культурна політика ЄС залишається прерогативою
національних урядів країн-учасниць, спираючись на принцип
«Єдність у різноманітті», а повага та збереження культурного
багатства країн Європи, залишається основним пріоритетом для
об’єднаної Європи. Правовою базою культурної політики ЄС
слугують статті Маастрихтського та Лісабонського договорів.
У координаційно-організаторській складовій культурної політики
беруть участь усі провідні установи ЄС: Європарламент, Рада ЄС,
Європейська рада й найбільше – Європейська комісія.
Документально культурна політика ЄС регламентується
Порядком денним для культури та на його основі розробленого
Робочого плану із визначеними пріоритетами, методами й
інструментами, конкретними кроками його реалізації.
Із 2014 р. почався новий етап в культурній політиці ЄС, який
характеризується стартом «Креативної Європи», до якої
долучилися кілька десятків країн-партнерів ЄС.
Послідовною та різноплановою залишається співпраця ЄС із
Радою Європи та ЮНЕСКО у сфері культурної взаємодії.
Поділяючи спільні цінності поваги до розмаїття культур,
демократії, верховенство права та прав людини, робота цих
установ сприяє посиленню ролі культури в міжнародних
відносинах. Культура як ресурс економічного піднесення,
соціальної згуртованості та інструмент миру залишається
пріоритетом в зовнішньополітичній стратегії ЄС.
Список використаних джерел:
1. Договір про Європейський Союз: Європейський Союз;
Договір, Міжнародний документ від 07.02.1992, Документ
994_029, редакція від 13.12.2007. Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
2. Європейська культурна конвенція 1954 року: Рада
Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 19.12.1954б
105

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Документ 994_213, редакція від 24.02.1994. Верховна Рада
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213.
3. Єдиний Європейський акт: ЄЕС, ЄС; Акт, Декларація,
Міжнародний документ від 17.02.1986, Документ 994_028,
редакція від 17.02.1986. Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_028.
4. Сreative Еurope: Supporting Europe's cultural and creative
sectors.
European
Commission.
URL:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en.
5. Declaration on European Identity of 1973. Bulletin of the
European Communities. December 1973. Lux.: Office for official
publications of the European Communities, 2013. рр. 118–122. URL:
http://www.cvce.eu/en/obj/declaration_on_european_identity_copenha
gen_14_december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9f03a8db7da32.html.
6. European Agenda for Culture: Resolution of the Council of
16 November 2007. Official Journal of the European Union. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32007G1129%2801%29.
7. European cooperation: the Open Method of Coordination.
European
Commission.
URL:
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/europeancoop_en].
8. New European Agenda for Culture. European Commission.
Brussels,
22.5.2018.
URL:
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communicat
ion_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf
9. Treaty of Lisbon. Official Journal of the European Union.
17.12.2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/lis/sign.
10. Work Plan for Culture 2019-2022. Official Journal of the
European Union. 21.12.2018. URL: https://www.ietm.org/fr/workplan-for-culture-2019-2022.

106

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
УДК 316.485.26:316.776.23]:303.442.23
Чалапко Володимир,
аспірант,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, Україна
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
XXI сторіччя характеризується потужними глобальними
інформаційно-комунікаційними процесами, які впливають на всі
сфери життєдіяльності суспільств і держав, безпекову зокрема.
Процеси зближення і взаємопроникнення національних політик і
економік набувають на основі розвитку комп᾽ютерних технологій
глобального масштабу, пронизуючи різні сторони соціальноекономічного, політичного та культурного життя країн. У цих
умовах глобалізація передбачає формування єдиного світового
інформаційного простору, а також утворення міжнародного
правового та культурно-інформаційного поля, свого роду
інфраструктури міжрегіональних, у тому числі інформаційних,
обмінів. Посилюється роль інформаційної сфери, що представляє
собою сукупність інформації, інформаційної інфраструктури,
суб᾽єктів, які здійснюють збір, формування, розповсюдження і
використання інформації, а також системи регулювання
виникаючих при цьому суспільних відносин.
В умовах глобалізації інформаційна безпека України
знаходиться на критичному рівні, що може призвести до втрати
інформаційного
суверенітету
держави.
На
переконання
Ю. Калиновського та Є. Мануйлова, посягання на інформаційний
суверенітет України знайшли свій прояв у потужних негативних
впливах на духовну сферу вітчизняного соціуму, спробах
викривити
національну
пам᾽ять,
зменшити
значущість
національних цінностей, протиставити духовні цінності різних
соціальних груп тощо [5, с. 25].
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Триває порушення конституційних прав громадян на
інформаційну діяльність, включаючи право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким
законним способом, право отримувати достовірну інформацію про
стан навколишнього середовища, а також право громадян на
особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних
переговорів, поштових та інших повідомлень, захист своєї честі,
гідності та доброго імені.
У сучасному світі, повному протиріч, конфліктів,
обтяженому безліччю глобальних проблем, насиченому зброєю,
розділеному військовими інтересами і блоками, з реальністю
інформаційних загроз та інформаційної війни всередині країни і
між державами не уникнути. І особистість, і суспільство, і держава
постійно знаходяться в стані інформаційної небезпеки.
Їм постійно загрожують цілком реальною можливістю у будь-якій
формі заподіяти фізичної, моральної або матеріальної шкоди їх
інтересам.
Нині на стан інформаційної безпеки впливають два
основних фактори. По-перше, це стрімкий прогрес інтернеттехнологій, який змінює характер і спрямованість комунікаційних
процесів на всіх основних рівнях (міжособистісному, груповому і
масовому). При цьому, інтернет-середовище не володіє
необхідними
інструментами
соціального
контролю
над
комунікативними потоками, що створює явні загрози
інформаційної безпеки, з огляду на той факт, що інтернет
(внаслідок високого потенціалу анонімності) одночасно надає
конкретні
можливості
злочинцям
маскувати
свої
дії
(кіберзлочинність, шахрайство тощо) у міжнародних масштабах.
По-друге, деструктивний інформаційно-комунікаційний вплив
негативно позначається на свідомості підростаючого покоління,
перш за все, відбуваються дисфункційні зміни у процесах
соціалізації і соціального розвитку молоді, внаслідок чого ще
сильніше виявляються позиції криміналітету, кіберзлочинців, дії
яких не виглядають відхиленням в уявленнях молоді, а відповідно,
ми стикаємося з глибокою деформацією правосвідомості
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населення. Це має ефект всебічного негативного зворотного
впливу на стан інформаційної безпеки.
Як наголошується у працях багатьох вітчизняних
дослідників [6], інформаційна безпека являє собою сукупність
умов і факторів, що забезпечують нормальне функціонування і
розвиток будь-якої системи. Інформаційна безпека виступає як
заперечення (і подолання) інформаційної небезпеки, що
виявляється в будь-яких масштабах. Небезпеки і загрози
інформаційній безпеці визначають зміст діяльності стосовно її
забезпечення. Забезпечення інформаційної безпеки не тільки
зводиться до захисту від небезпек і загроз в інфосфері суспільства,
а й передбачає такий позитивний розвиток інформаційної
реальності, який не породжував би негативних ефектів процесу
інформатизації.
До теперішнього часу в світі в результаті колосальних
досягнень науково-технічного прогресу в галузі інформаційнокомунікаційних технологій і під впливом процесу глобалізації
сформувалося
глобальне
інформаційне
суспільство,
життєдіяльність якого протікає в глобальному інформаційному
просторі. Для стабільного і стійкого розвитку даного суспільства
необхідним є забезпечення в ньому інформаційної безпеки, яка
також має глобальний характер. Зворотною стороною глобальної
інформатизації людської спільноти стала проблема забезпечення
глобальної інформаційної безпеки.
Із точки зору дослідників, найбільш перспективними
напрямками формування глобальної інформаційної безпеки є [1; 2;
4]: захист єдиного світового інформаційного простору від різних
небезпек і загроз; рівноправне використання планетарного
інформаційного простору всіма народами і країнами світової
спільноти; безпечний для людини, суспільства, держав, світового
співтовариства та біосфери розвиток цього інформаційного
простору; позитивний вплив глобальної інформатизації на перехід
до сталого соціоекорозвитку.
Істотну роль у процесі забезпечення інформаційної безпеки
в умовах прагнення українського суспільства до європейської
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спільноти, на тлі посилення соціальної значущості інформаційнокомп᾽ютерних технологій може зіграти інформаційна культура
особистості, що розглядається в контексті загального
інтелектуального і культурного рівня людини. Можна
стверджувати, що одним з найбільш дієвих засобів забезпечення
інформаційної безпеки особистості є високий рівень її
інформаційної культури, тобто володіння інформаційними
навичками, методиками збору та критичного аналізу інформації.
На думку фахівців, інформаційна поведінка соціального
суб’єкта у сучасному світі може носити активний і пасивний
характер, це визначається рівнем його інформаційної культури.
Вочевидь, рівень інформаційної культури суб’єкта прямо
пропорційний рівню інформаційної безпеки і, причому, чим вище
рівень інформаційної культури, тим менше загроз останньої
[7, p. 12].
Отже, резюмуючи, підкреслимо, що розвиток інформаційних
і телекомунікаційних систем, їх широке впровадження у всі сфери
життєдіяльності суспільства призводить до зростання залежності
суспільства, окремої людини від безперебійного функціонування
даних засобів, від гарантій використання накопичуваної в них
інформації в інтересах громадян, що не суперечить законним
інтересам, суспільства і держави. Очевидно, що помилки в роботі
інформаційних систем управління можуть послужити причиною
великих трагедій і величезного матеріального збитку. Все це
дозволяє констатувати, що складові інформаційної безпеки є
центральними для національної безпеки, особливо в умовах
входження України у європейський простір [3, с. 54].
У сучасних умовах стрімкого поступу України у бік
європейських цінностей інформаційна безпека набуває все більш
вагомої ролі, а питання її забезпечення стають дедалі гострішими.
Стрімке впровадження інформаційних, комп’ютерних технологій
у всі сфери життєдіяльності суспільства та розвиток процесів
залучення європейських цінностей актуалізує питання визначення
обґрунтованих та ефективних шляхів забезпечення інформаційної
безпеки. Тому Україні необхідно приділяти своїй національній
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(і, зокрема, інформаційній) безпеці особливу увагу, оскільки вона
є основою визначення найважливіших напрямів і принципів
державної політики країни, життєво важливих інтересів
особистості, суспільства і держави.
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СПІВПРАЦЯ ПАКИСТАНУ ТА КИТАЮ У СФЕРІ
МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
(ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ)
Після розпаду Радянського Союзу у 1991 р. розпочався
новий період в історії міжнародних відносин, який
характеризується новими викликами світовому порядку.
Насамперед, це стосується питання міжнародної безпеки, яке
стало одним з найголовніших на порядку денному світової
спільноти після трагічних подій 11 вересня 2001 р. та «вибухів»
нестабільності у низці регіонів світу. Особливо показовими у
цьому контексті є відносини між Пакистаном і Китаєм, оскільки
вони тісно пов’язані з вирішенням проблем міжнародного
тероризму, економічної співпраці та геостратегічного партнерства.
Враховуючи збільшення кількості конфліктів у світі, в якому
Україна (згідно з даними звіту Мюнхенської конференції з
безпеки, що проходила 14 січня 2020 р.) зайняла десяте місце у
рейтингу десяти найбільших міжнародних конфліктів (конфлікт
довкола Кашміру між Індією та Пакистаном зайняв восьме місце)
[7, с. 15], усе більшої актуальності набуває дослідження не тільки
двосторонніх, а й багатосторонніх відносин у сфері боротьби з
сепаратизмом, тероризмом та екстремізмом.
Таким чином, важливим завданням є висвітлення
особливостей пакистано-китайських відносин у сфері міжнародної
безпеки і боротьби з тероризмом та виокремленні найсуттєвіших
рис зазначеного співробітництва у регіональному вимірі.
Події 11 вересня 2001 р. стали глобальним геополітичним
вододілом не лише для США, але, за великим рахунком, для
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всього світу. Особливо для Пакистану, через його сусідство з
Афганістаном. Повністю підтримуючи Вашингтон у боротьбі з
тероризмом, сподіваючись через подібну співпрацю отримати
чергову фінансову допомогу, пакистанський уряд, вдався до
досить контроверсійних дипломатичних кроків, які полягали у
візиті прем’єр-міністра Первеза Мушарафа до Китаю у кінці
грудня 2001 р. з метою обговорення з головою КНР Цзян
Цземінем внутрішньополітичної ситуації в Афганістані.
Як повідомляли кореспонденти BBC: «даний візит повинен був
запевнити генерального секретаря Цзян Цземіна у тому, що союз
Пакистану із США жодним чином не послаблюють багаторічні
стратегічні та військові зв’язки з Китаєм» [8].
Ян Сюетонг, керівник Інституту міжнародних відносин
університету Ціньхуа, зауважив наступне: «візит покаже людям,
що уряд Пакистану не повністю покладається на підтримку
Америки»[8].
Подібний
візит
був,
певною
мірою,
дистанціюванням від США та демонстрацією на міжнародній
арені багатовекторної зовнішньополітичної діяльності Пакистану,
який намагався виглядати сильним регіональним гравцем,
незважаючи на економічні негаразди в країні та внутрішню
нестабільність.
Проте, як зазначає в передмові до своєї автобіографії сам
Первез Мушараф станом на 1 серпня 2006 р.,: «Те що зараз
відбувається в Пакистані – в соціальній, політичній та економічній
сферах – у найближчі роки не тільки допоможе вирішити кінцевий
результат глобальної війни з терором, але також визначить
майбутній розвиток як для ісламського світу, так і для західної
цивілізації. Я вважаю, що майбутнє повинне бути мирним та
процвітаючим не тільки для Пакистану, але також і для всієї
міжнародної
спільноти.
Таке
можливе
тільки,
якщо
Мусульманський світ та Захід під керівництвом Сполучених
Штатів Америки об’єднають свої зусилля у вирішенні спільних
завдань» [5, c. XI]. Показовим у цьому відношенні є наголошення
на провідній ролі саме США у боротьбі з тероризмом. Тобто
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повністю визнається за ними роль наддержави та наймогутнішої
військової потуги.
Про Китай Первез Мушараф згадує лише побіжно,
наголошуючи на тому, що він залишається перевіреним та
хорошим другом, не дивлячись на його розвиток економічних
відносин з Індією [5, c. 353].
Науковець з Регіонального дослідницького центру Далекого
Сходу та Південно-східної Азії університету Сінду (Area Study
Centre, Far East&Southeast Asia, Universityof Sindh) Науріїн Мемон
підкреслила, що «Пакистан та Китай мають зразкові дружні
зв’язки, які не лише витримали зміни урядів і підйоми та падіння
на регіональному та глобальному рівнях. Насправді вони
розширюються та стають ще міцнішими. А співпраця проти
тероризму стала одним із поширених факторів у відносинах між
Китаєм та Пакистаном. Пакистан та Китай працюють разом, щоб
боротися зі «злом тероризму», щоб зробити регіон звільненим від
цього зла та зробити його мирним та процвітаючим. Таким чином,
можна зробити висновок, що Китай і Пакистан вважають,
що тероризм є загрозою міжнародному миру, і тому його можна
стримувати всіма засобами на всіх рівнях» [9, p. 27].
Особливо варто виділити пріоритетність даної співпраці
з Пакистаном для КНР, оскільки, як зазначає фахівець
з міждержавної взаємодії США-РФ-КНР Олександр Шевчук,
китайське населення, яке сповідує іслам, складає понад 14 млн.
осіб, великий відсоток якого зосереджений в СиньцзянУйгурському автономному районі, в якому традиційно
спостерігаються сильні сепаратистські тенденції [6, c. 270].
Як зазначається в Робочих Матеріалах (Working Papers) № 5
Московського Центру Карнегі за 2005 р.: «У середині 1990-х років
Росії, Китаю та державам Центральної Азії довелося
зіштовхнутися з серйозною загрозою тероризму, сепаратизму та
екстремізму. У це десятиліття різко активізувалася діяльність
сепаратистів з організації «Східний Туркестан» в СіньцзянУйгурському автономному районі Китаю. На початку 1990-х рр. її
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члени організували цілу низку вибухів, вбивств та масових
заворушень» [2, c. 9].
Враховуючи небезпеку дестабілізації регіону через
поширення релігійного та етнічного екстремізму Китай пішов на
активну співпрацю з країнами Центральної Азії, внаслідок чого
було створено Шанхайську Організацію Співробітництва (хоча це
була не єдина причина створення даної міжнародної організації,
оскільки передбачалося більш тісне економічне співробітництво.
На думку окремих експертів, робилося це також з геостратегічних
розрахунків Росії та Китаю для підтримки багатополярності у
глобалізованому світі на противагу США та свого впливу в цьому
регіоні).
Також у цьому звіті (Робочих Матеріалах (Working Papers)
№ 5 Московського Центру Карнегі за 2005 р.) наголошується на
факторі абсолютної неочікуваності подій 11 вересня для ШОС, що
мало далекосяжні наслідки для стратегічної розстановки сил в
регіоні, оскільки зникли політичні перешкоди, які відокремлювали
Центральну Азію від решти країн, що її оточують – Афганістані,
Пакистані, Південній та навіть Західній Азії [2, c. 18].
Автор зазначеного звіту (Робочих Матеріалів (Working
Papers) № 5 Московського Центру Карнегі за 2005 р.) Чжао
Хуашен (директор Центру Росії та Центральної Азії Фуданського
університету (Шанхай, Китай) ) акцентує увагу на тому, що
використовуючи китайські зв’язки, ШОС має можливість активно
розвивати відносини з Пакистаном [2, c. 31]. У цьому документі
Пакистан прямо характеризується як держава, яка безпосередньо
пов’язана з проблемою забезпечення безпеки Центральної Азії та
країна з якою Китай багато років підтримує хороші та тісні
стосунки.
Новий етап в історії пакистано-китайських відносин у сфері
боротьби з тероризмом (та економічного співробітництва)
починається з одночасного вступу Пакистану та Індії до ШОС у
2017 р. В офіційному документі «Інформаційне повідомлення за
підсумками засідання Ради глав держав-членів Шанхайської
Організації Співпраці (м. Астана, 8–9 червня 2017 р.)» одностайно
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прийнято рішення про включення двох країн до ШОС та
окреслено позитивні наслідки, які матиме організація від вступу
двох зазначених держав: «Глави держав підкреслили історичне
значення розширення ШОС. Вони вважають, що надання на
поточному засіданні Ради глав держав-членів ШОС Індії та
Пакистану статусу держави-члена Організації сприятиме
подальшому розвитку і зміцненню потенціалу ШОС» [1, c. 1–2].
Варто зупинити увагу на відкритому діалозі цієї організації щодо
співпраці з питань боротьби з міжнародним тероризмом разом з
такими провідними міжнародними установами як Рада Безпеки
ООН: «Глави держав підкреслюють, що підписана 9 червня р.
Астані Конвенція ШОС з протидії екстремізму сприятиме
зміцненню міжнародно-правової бази щодо протистояння новим
викликам і загрозам поряд з Шанхайською конвенцією про
боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом, Конвенцією
ШОС проти тероризму і Програмою співробітництва державчленів ШОС у боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і
екстремізмом на 2016–2018 рр., а також профільними
документами ООН – Глобальної контртерористичної стратегії
ООН і відповідними резолюціями РБ ООН» [1, c. 4]. Отже, вступ
Пакистану до ШОС при активній підтримці з боку Китаю, як
видно з документів, передбачає не лише економічне
співробітництво, але, в першу чергу, широке співробітництво у
сфері забезпечення міжнародної безпеки та сталого розвитку
регіону.
Доволі важливий момент у ставленні до подій 11 вересня
уряду КНР виділили автори праці «Китай. Що необхідно знати
про нову наддержаву» Фред Бергстен, Бейтс Гіл, Ніколас Ларді та
Дерек Мітчел. Зокрема, вони вказують на фактор відволікання
уваги Сполучених Штатів від Китаю. Усе, що потенційно було
спроможним відволікти США та давало можливість Китаю
зосередитися на невідкладних проблемах, віталося. Як зазначено у
цій роботі, «проголошення Пекіном у 2002 р. двадцятирічного
«періоду стратегічних можливостей» для Китаю було пов’язаним
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саме зі змінною американських пріоритетів після 11 вересня
2001 р.» [4, c. 174–175].
Про посилення ролі Пекіну у світі після терактів 11 вересня
наголошував також фахівець з економіки та менеджменту в Китаї
ОдедШенкар. У своїй монографії присвяченій економічному
становленню КНР «Китай: століття XXI: Розвиток Китаю, його
вплив на світову економіку та геополітичну рівновагу» автор
вказує на «...розквіт концепції (Великого Китаю) після 11 вересня,
коли Китай став центральним гравцем у світі, який знаходився під
загрозою радикально налаштованих елементів. У той час, коли у
північних провінціях країни проживає свавільна мусульманська
меншина, тут з великою підозрою ставляться до радикальних та
релігійних рухів, що разом зі структурою контролю перетворює
Китай на незамінного та надійного партнера у війні з тероризмом»
[3, c. 40]. Пакистан у цьому відношенні виступає важливим
стратегічним партнером для Китаю (певною мірою і для США),
оскільки як і в КНР у цій країні за невеликий проміжок її
існування з часу проголошення незалежності у 1947 р.,
проявляються тенденції до авторитарного стилю управління, що,
певною мірою, зближує його з Піднебесною у питаннях боротьби
з міжнародним тероризмом та етнічним екстремізмом.
Загалом, можна констатувати, що зусилля Пакистану та
Китаю у боротьбі з тероризмом не можна розглядати окремо без
всебічного аналізу їхньої ролі та співпраці в міжнародних
організаціях, а саме в таких впливових наддержавних структурах
як ШОС. Також при оцінці рівня співпраці Пакистану та Китаю у
сфері міжнародної безпеки та боротьби проти тероризму варто
звернути особливу увагу на той факт, що цей міждержавний
діалог органічно вмонтовується у регіональну безпекову
архітектоніку.
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ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
ВНАСЛІДОК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ КРАЇН
Дипломатія, відома людству як традиційна, котру
практикують Міністерства закордонних справ та інші закордонні
служби держав поступово втрачає свою силу в контексті розвитку
міждержавних відносин, натомість підвищується авторитет та
ефективність таких галузей дипломатії як публічна, цифрова,
віртуальна та ін., що протягом останніх років набули
популярності
завдяки
глобалізаційним
процесам
та
демократизації зовнішніх комунікацій держав світу [2, с. 53].
Актуальність теми зумовлена необхідністю усвідомлення
факту того, що нині публічна дипломатія розширює сфери впливу
та відіграє важливу роль у веденні зовнішньої політики держав.
Кожна країна світу бореться за збереження позитивного іміджу,
покращення економіки та залучення іноземних інвесторів,
туристів та стейкхолдерів. В усі часи могутність держави
залежала від наявних військових або економічних ресурсів, або
від вміння вести успішну дипломатичну діяльність, в сучасному
світі до всього вищеназваного додається реалізація ефективної
публічної дипломатії, оскільки процес глобалізації призводить до
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того, що стираються межі міжнародних комунікаційних процесів,
що лежать в основі «м’якої сили» держав.
Мета роботи – дослідити витоки та розвиток публічної
дипломатії, ефективність ведення цієї галузі дипломатичної
діяльності та проаналізувати масштаби необхідності її залучення
до провадження зовнішньої політики України в контексті
перейняття успішного досвіду інших держав і можливості
вдосконалення дипломатичних методів та інструментів.
Термін «публічна дипломатія» було введено в науковий обіг
у 1965 р., коли Едмунд Гулліон, професійний дипломат та декан
Школи права і дипломатії Університету Тафтса, створив Центр
публічної дипломатії Едварда Р. Мерроу. Тоді було надано
терміну таке визначення: «Публічна дипломатія має справу із
впливом суспільних установок на здійснення зовнішньої
політики. Вона включає в себе виміри міжнародних відносин, що
виходять за рамки традиційної дипломатії…» [1, с. 126].
Е. Гулліон стверджував, що під публічною дипломатією ми
повинні розуміти засоби, за допомогою яких влада, приватні
групи або окремі фізичні особи змінюють певні установки та
думки інших народів та урядів таким чином, щоб впливати на їхні
зовнішньополітичні рішення.
Ганс Тух визначає публічну дипломатію як «процес
спілкування уряду країни з іноземними аудиторіями, намагаючись
пояснити свої ідеї та ідеали, структуру та культуру, а також
національні інтереси та політику», а також як діяльність,
що проводиться
для
зменшення
ступеня
непорозумінь,
що ускладнюють відносини між націями [1, с. 127].
Джозеф Най – фахівець у сфері міжнародних відносин,
котрий уперше запропонував зробити поділ влади на дві форми:
жорстку та м’яку, вважав, що одним із найбільш ефективних
способів підвищення потенціалу саме «м’якої сили» є публічна
дипломатія. Адже м’яка сила реалізується здебільшого завдяки
нематеріальним засобам, таким як культура, моральні цінності,
зовнішня політика та ін. [3, с. XX–XXI].
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Важливою умовою ефективної публічної дипломатії є
привабливість ідей та цінностей, котрі розповсюджує держава в
своєму суспільстві. Нині більшість цінної інформації про країну
іноземні спільноти дізнаються з джерел, які не можуть бути під
суворим наглядом державних установ (телевізійні програми,
фільми, книги, національні вироби та ін.). У цьому випадку уряди
можуть лише задати або визначити способи отримання
позитивних «повідомлень» для досягнення прихильності цільових
груп. Традиційно термін «публічна дипломатія» використовується
як антонім «пропаганди», оскільки вона базується на принципі
правдивості. Цей аспект сформульований колишнім директором
Агенства США з питань новин Едвардом Мерроу [1, с. 132].
Суб’єктами публічної дипломатії можуть бути уряди та
органи державної влади, приватні групи та окремі фізичні особи,
засоби масової інформації, а також журналісти, учасники
міжкультурних комунікацій – організації, компанії, окремі їх
члени. З огляду на все вищесказане держави повинні розуміти, яка
та яким чином інформація, що може впливати на їх імідж
розповсюджується, а також як вона сприймається іноземними
спільнотами. Це необхідно для того, аби уряд міг вчасно
реагувати на можливі прогалини та вмів задавати правильний
напрям настроїв закордонних громад та ін. цільових аудиторій.
Не зважаючи на досить повільний темп здійснення
діяльності, спрямованої на покращення іміджу України
(починаючи від здобуття незалежності), наша держава має досить
високий потенціал, який можна розвивати за допомогою
досліджень вдалих кейсів використання публічної дипломатії
іноземними державами та розуміння самої суті необхідності
застосування такої практики. Проаналізувавши необхідні
матеріали, Україна може сформувати свою стратегію ведення
дипломатичної діяльності закордоном, яка буде ефективно
підіймати рейтинг нашої держави та підвищувати лояльність
іноземців.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Питання підвищення рівня конкурентоспроможності галузей
національного господарства держав через розвиток інноваційної
діяльності в сучасних умовах глобального економічного
співтовариства знаходиться у центрі уваги. Одним із головних
напрямів розвитку і стимулювання інноваційної діяльності є
формування інноваційної інфраструктури. У
«Стратегії
інноваційного розвитку України на період до 2030 року»
формування інноваційної інфраструктури та її розвиток названо
серед основних програмних заходів щодо розв’язання проблем
побудови інноваційної економіки з розвинутим підприємництвом,
інноваціями та високою продуктивністю виробництва Україні як
держави.
Слід
зазначити,
що
в
Інноваційному
індексі
(використовують сім показників, табл. 1) Bloomberg 2020 року,
перше місце посіла Німеччина подолавши шестирічну серію
перемог Південної Кореї, в той час як США опустилися на одну
сходинку до 9 місця. Однак, США є лідером за двома
показниками:
проникнення
високих
технологій
(частка
інноваційних компаній в загальній кількості підприємств) та
патентна активність. Серед 20 біржових компаній з найвищими
витратами на дослідження і розробки в останні фінансові роки
половина була з США, на чолі з Amazon.com Inc., Alphabet Inc.
і Microsoft Corp. Німеччина посіла друге місце з чотирма:
Volkswagen AG, Daimler AG, Siemens AG і Bayer AG. У п’ятірку
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лідерів загального рейтингу увійшли Швейцарія, Швеція та
Сінгапур, на чотири сходинки втратила позиції Фінляндія і посіла
сьоме місце у цьому рейтингу. У 2019 р. Україна зайняла 53-тє
місце в рейтингу із загальним балом 48,09. Слід нагадати, що
роком раніше Україна отримала 46-у сходинку рейтингу. Таке
падіння зумовлено послабленням позиції України за 6-ма із семи
складових даного індексу (табл. 1). В Інноваційному індексі
Bloomberg 2020 року, Україна посіла 56-е місце в рейтингу із
загальним балом 48,24. Разом із тим, варто зазначити, що у 2019 р.
в рейтингу з’явилося 10 нових країн, чотири з яких (Словенія,
Бразилія, Об’єднані Арабські Емірати і Аргентина) розташувалися
в рейтингу вище за Україну і фактично витіснили її за межі ТОП50. За версією Bloomberg-2020 дебютантами стали Єгипет
(46,29 балів) та Казахстан (46,10 балів) [6].
Щоб зрозуміти причини ситуації, що склалася і проблеми,
що стоять в інноваційній сфері, необхідно розглянути місце
інфраструктури в національній інноваційній системі та її роль у
прискоренні наукових досліджень і розробок, перш за все, в
промисловому виробництві. Існує досить багато визначень
національної інноваційної системи. Для цілей дослідження
достатньо досить простого й інтуїтивно зрозумілого визначення
національної інноваційної системи як системи, яка перетворює
знання в нові технології, продукти і послуги, що споживаються на
національних або глобальних ринках.
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Таблиця 1

Концентрація дослідників (кількість науковців
на 1 млн. жителів

46

47

50

32

46

48

21

27

Україна
2019

53

54

60

37

46

58

28

35

Патентна активність

Проникнення високих технологій (частка
інноваційних компаній у загальній кількості
підприємств

Ефективність вищої освіти (частка випускників
ЗВО в загальній кількості випускників освітніх
установ)

Продуктивність

Україна
2018

Загальний індекс

Інтенсивність досліджень і розробок (витрати
на НДДКР по відношенню до ВВП)

Виробництво з доданою вартістю (додана вартість
виробництва по відношенню до ВВП)

Місце України за складовими Інноваційного індексу
Bloomberg у 2018–2019 рр. [4, с. 9]

Визначальну роль у функціонуванні національної
інноваційної системи відіграє держава, яка визначає правила
функціонування і взаємодії учасників інноваційного процесу через
формування нормативно-правового середовища. Нині реальні дії
органів влади часто прямо протилежні державній політиці
соціально-економічного розвитку країни. У результаті за час
незалежності України: – в 3,3 рази знизилася чисельність
працівників в інноваційній сфері (у Західній Європі зросла у
2 рази, у Південно-Східній Азії – в 4 рази); – в 7 разів впала
(з 56 % до 11 %) частка інноваційно-активних промислових
підприємств (у Росії їхня частка становить 10 %, у Польщі – 16 %,
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у ЄС – у середньому 60 %); – приріст ВВП за рахунок
впровадження нових технологій в Україні становить 0,7 %, тоді як
у розвинених країнах цей показник досягає 60–90 %» [2].
Практика свідчить, що практичне втілення новацій
відбувається безпосередньо за допомогою власників бізнесу та
управлінців, чому сприяє застосування відповідних ефективних
механізмів з реалізації інноваційних розробок у життя. Нижче
(табл. 2) наведено TOP-5 інноваційних компаній України за
2019 р. Головні стратегічні завдання інноваційних компаній
України полягають у забезпеченні ефективного розвитку науковотехнічного,
інноваційного
та
економічного
потенціалів
підприємства,
довгострокової
конкурентоспроможності,
стабільного фінансового стану. Найважливішими передумовами
вирішення поставлених завдань були: розробка та впровадження
корпоративної
комплексної
системи
управління
конкурентоспроможністю;
принципово
новий,
який
концептуально відрізняється від традиційного, підхід до оцінки
рівня конкурентоспроможності підприємства; вибір і реалізація
сучасної конкурентної стратегії ринку, продукту і технології.
Як випливає з визначення національної інноваційної
системи, основним результатом її функціонування є збільшення
обсягів виробництва наукомісткої продукції. Досягнення
практично всіх цілей Уряду (зростання ВВП, підвищення якості
життя населення, підвищення рівня конкурентоспроможності
і т. ін.) зводяться в кінцевому підсумку до того, наскільки
ефективно буде організовано виробництво.
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Таблиця 2

Топ-5 найбільш інноваційних компаній України [1]
Компанія

Інновації

Галузь

Локалізація
підприємств

«Астарта» –
вертикально
інтегрований холдинг
у сфері цукрового і
сільськогосподарського виробництва

Корпоративна
інформаційноаналітична платформа
управління аграрним
бізнесом

Рослинництво,
тваринництво,
виробництво цукру,
переробка сої

Полтавська,
Вінницька,
Хмельницька та
ін. області

Автомобілебудування

Черкаси, Луцьк та ін.

Перша в Україні
діджітальная
підстанція на
Приморській ВЕС,
мегамасштабная
АСУТП на
Нікопольської СЕС,
система моніторингу
стану турбін на
Ботієвської ВЕС

«Зелена» енергетика

Запорізька,
Херсонська,
Дніпропетровська
області

Повний цикл сонячної
енергетики

«Зелена» енергетика

Вінницька обл.

Будівництво та
експлуатація
біотеплоелектростанцій, біогазових
установок, сонячних
і вітрових
електростанцій

«Зелена» енергетика

Корюківська ТЕС та ін.
об’єкти в 10 областях
України

Автомобільна
компанія «Богдан
Моторс» – головний
виробничий актив
корпорації «Богдан»

ДТЕК ВДЕ ( DTEK
Renewables) виробляє
електроенергію на
вітрових і сонячних
електростанціях.
Компанія управляє
двома ВЕС і двома
СЕС загальною
потужністю 510 МВт,
що складає 15 % ринку
потужностей ВДЕ
України
KNESS – українська
група компаній
міжнародного рівня,
яка розробляє
технології і реалізує
проєкти відновлюваної
і традиційної
енергетики
«Кліар Енерджі»
займається
будівництвом
й експлуатацією
електростанцій на
біомасі, біогазі, вітрі
і сонячної енергії

Екологічна
модернізація Луцького
автоскладального
заводу, розробка
бронеавтомобіля
«Барс-8»
на Черкаському
автоскладальному
заводі
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Визнаний авторитет у галузі проблем конкуренції
М. Портер,
чиї
висновки
базуються
на
результатах
великомасштабного дослідження процесів отримання і збереження
конкурентної переваги, вважає, що фірми обходять своїх
суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу.
Конкурентна перевага поділяється на два основних види: більш
низькі витрати і диференціація товару. Низькі витрати відбивають
здатність фірми розробляти, випускати і продавати порівнянний
товар з меншими витратами, ніж конкуренти [3, с. 49–60].
Це означає, що передумови для забезпечення низьких витрат
повинні створюватися на всіх стадіях виробничого циклу, в тому
числі на стадіях НДР і ДКР. Для того щоб займатися наукововиробничою діяльністю, сучасні підприємства повинні володіти
стандартним набором основних ресурсів. Від наявності та стану
цих ресурсів, від можливостей підприємств їх використовувати
залежить ефективність інноваційної діяльності, тому коротко
охарактеризуємо деякі перераховані ресурси з точки зору
можливих конкурентних переваг інноваційних підприємств
України.
Певні недоліки полягають, перш за все, у недостатньому
фінансуванні. Так, у 2017 р. фінансування досліджень і розробок
склало лише 0,62 % ВВП, а з державного бюджету – тільки 0,21 %
ВВП. Це у багато разів менше, аніж у розвинутих країнах
(від 1,7 % у Канаді до 4,7 % у Південній Кореї).
Нині науково-дослідницька база дослідних організацій в
основному застаріла. Виробничі потужності промислових
підприємств машинобудівного комплексу також в основному
застаріли. Верстатний парк старіє і змінюється в бік використання
найпростіших універсальних верстатів.
Наприклад, продукція заводів ПАТ «Турбоатом» та
ГП «Електроважмаш» (м. Харків) має нині замовлення у далекому
зарубіжжі, що забезпечує їм нормальне фінансово-економічне
становище. Однак вони постачають продукцію, розроблену ще у
60–80-х рр. минулого сторіччя, яка на сьогодні застаріла.
Її переважно застосовують для потреб ремонту і заміни
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обладнання в існуючих комплексах. Матеріально-технічна база
проєктно-дослідницьких організацій та суб’єктів підприємництва
також не відповідає сучасним вимогам. Це є однією з причин того,
що більшість видів вітчизняної промислової продукції належить
до 2–4 технологічних укладів, водночас як у розвинутих країнах –
до 5–6 укладів і частково до 4-го [5, с. 30–31]. Невиправдано
низьку частку вітчизняних підприємств на світовому ринку
пояснює низький рівень розвитку системи збуту наукоємної
продукції.
На підставі вищевикладених фактів можна зробити
висновок, що окремі конкурентні переваги інноваційної системи
України не підкріплені комплексом ресурсів і з часом втрачають
своє значення. Рішення існуючих проблем можливе шляхом
розвитку інноваційної інфраструктури. Саме вона багато в чому
визначає перспективи інноваційної діяльності промислових
підприємств. Проте слід відразу зазначити, що об’єкти
інноваційної інфраструктури можуть вирішувати лише частину
проблем і успішний розвиток інноваційної діяльності не може
бути поставлено винятково в залежність від наявності або
кількості відповідних об’єктів інфраструктури. Національна
інноваційна система для успішного функціонування повинна мати
також сприятливу нормативно-правову базу та ефективну систему
виведення на ринки продукції інноваційних підприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ
ЖІНОК В ЄС
Європейський Союз є об’єднанням держав, які поділяють
спільні цінності та прагнуть до розумного, стійкого та
всеохоплюючого розвитку. Однією з основоположних цінностей
ЄС було визнано гендерну рівність, яка передбачає однакові права
і можливості для чоловіків та жінок у всіх сферах життя. У свою
чергу всеохоплююче зростання передбачає економічне, соціальне
та територіальне згуртування, важливим елементом якого є
зменшення гендерної диференціації в рівні доходів громадян ЄС.
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Не зважаючи на відсутність законодавчих обмежень для
економічної участі жінок в ЄС, слід констатувати, що досі існує
гендерний розрив в оплаті праці, який у середньому становить
14,8 %. Євростат вимірює його як диференціацію у середній
погодинній оплаті праці чоловіків та жінок на підприємствах, де
зайняті 10 і більше осіб. Цей показник суттєво варіюється між
країнами-членами: у Естонії, Німеччині та Чехії він є найвищим і
становить 22,7 %, 20,9 % та 20,1 %; а у Румунії, Люксембурзі та
Італії він є найменшим і становить 3 %, 4,6 % та 5 %, відповідно
[1].
Слід зазначити, що розрив в оплаті праці пояснюється не
лише прямою дискримінацією, яка полягає в різній оплаті за ту ж
саму роботу, а й такими важливими чинниками як горизонтальна
та вертикальна гендерна сегрегація. Горизонтальний вимір
пов’язаний з особливостями вибору професії жінками та
чоловіками, а також їх відповідним працевлаштуванням в
секторах економіки, де рівень оплати праці є різним.
Вертикальний вимір показує на яких посадах у ієрархії організацій
працюють жінки та чоловіки, адже позиції вищого рівня
оплачуються краще. Саме тому, розрив в оплаті праці лише
незначною мірою пояснюється прямою дискримінацією, яка часто
пов’язана з недостатнім вмінням жінок вести перемовини щодо
заробітної плати з працедавцем і суттєво нівелюється
колективними договорами та успішною роботою профспілок.
Більш важливою причиною є вибір жінками професій, які є
низькооплачуваними та недостає кар’єрне просування жінок, яке
частково пояснюється упередженнями в суспільстві.
Цікавим для дослідження упереджень щодо економічної
емансипації жінок є Індекс соціальних гендерних норм, однією зі
складових якого є субіндекс розширення економічних прав та
можливостей. Вищезазначений субіндекс включає розповсюджені
в країні погляди, які можуть перешкоджати економічній
емансипації жінок, а саме:
– уявлення, що чоловіки мають більше прав на отримання
роботи;
132

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
– бачення, що чоловіки мають кращі здібності до управління
бізнесом.
Так, серед країн-членів ЄС рівень гендерного упередження в
економічній сфері суттєво різниться: від 9,16 % в Швеції до
55,88 % в Румунії. Для порівняння в Україні він становить 57,69 %
(48,34 % серед жінок-респондентів та 69,11 % серед чоловіківреспондентів) (табл. 1).
Таблиця 1
Упередження щодо економічної емансипації жінок
у деяких країнах-членах ЄС

Країна-член ЄС

Період дослідження, роки

Болгарія
Кіпр
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Угорщина
Нідерланди
Польща
Румунія
Словенія
Іспанія
Швеція

2005–2009
2010–2014
2010–2014
2005–2009
2005–2009
2010–2014
2005–2009
2010–2014
2010–2014
2010–2014
2010–2014
2010–2014
2010–2014
Джерело: [2, c. 20]

Частка упереджених
громадян в країні, %
37,13
43,85
45,29
23,08
25,55
30,91
37,86
13,56
41,99
55,88
25,91
20,48
9,16

Важливо не плутати гендерний розрив в оплаті праці та
розрив у рівні доходів чоловіків і жінок в ЄС, адже останній
пов’язаний також із тим, що рівень зайнятості серед жінок та
чоловіків є різним (67,4 % та 79 % у 2018 р.), а також жінки
частіше працюють на неповний робочий день (30,8 % проти 8 % у
2018 р.) [3]. Тим не менше, за даними Євростат розрив у
зайнятості чоловіків та жінок має тенденцію до зменшення – з
16 % у 2006 році до 11,8 % у 2018 р. Так, у 2018 році найнижчим
цей показник був у Литві – 2,3 %, а найвищим – 21,9 % на Мальті
[4]. Проте, завдання ЄС досягнути зайнятості жінок на рівні 75 %
не обов’язково призведе до зменшення розриву в оплаті праці,
133

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
адже жінки можуть вільно обирати професії, в тому числі й
низькооплачувані. Натомість, введення гендерних квот у
менеджменті компаній та в політичних органах, яке активно
пропагується в ЄС, дійсно зменшить розрив в оплаті праці, адже
високі посади в ієрархії управління бізнесом та державою
гарантують вищий рівень заробітних плат.
Отже, в ЄС можна спостерігати позитивну динаміку в
економічній емансипації жінок, яка пов’язана з поступовим
зменшенням гендерного розриву в доходах. Аналіз динаміки
найважливіших його складових, а саме розриву у зайнятості та
розриву в оплаті праці, показує, що відбувається розширення
економічних прав та можливостей жінок. Тим не менше, рівень
гендерних упереджень в економічній царині серед громадян ЄС
залишається досить високим та стримує повне розкриття
потенціалу жінок, що потребує відповідної роботи національних
та наддержавних установ.
Для розробки ефективних програм в ЄС, які спрямовані на
посилення економічної емансипації жінок, перспективними є
дослідження кластеризації країн-членів за гендерними розривами
на ринку праці, зокрема враховуючи загальний рівень зайнятості,
роботи на неповний робочий день та оплати праці. Така розвідка
надасть можливість краще адаптувати інструментарій політики ЄС
у царині розширення економічних можливостей жінок до проблем
окремих груп країн-членів об’єднання. Важливим є також
дослідження наявності взаємозв’язку між зростанням зайнятості
жінок та зменшенням розриву в оплаті праці, що надасть
можливість оцінити чи зменшується горизонтальна та вертикальна
сегрегація на ринках праці в ЄС.
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ПРАГМАТИЗМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
У ГАЗОВІЙ СФЕРІ
Відносини України і Республіки Польща у газовій сфері
свідчать про перспективи розвитку співпраці між державами.
Економічні стосунки характеризуються врахуванням чинників
безпеки в царині енергоносіїв, особливо, за умов, коли Російська
135

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Федерація використовує нафтогазовий важіль як вагому складову
геополітичних та геоекономічних інтересів. Під тиском російської
сторони Україна з 2015 р. відмовилася від прямого постачання
природного газу з Росії, польська сторона стоїть на порозі такого
рішення. Диверсифікації джерел надходження енергоносіїв до
Польщі сприяє європейська фінансова допомога.
Орієнтація держави на диверсифікацію постачання
енергетичної сировини посилює регіональне становище країни,
сприяє її безпеці у разі заангажованості постачальників. Україна
завдяки дотриманню договорів щодо транзиту природного газу
сприяє зміцненню енергетичної безпеки регіону ЦентральноСхідної Європи. Як заявив Голова Кабінету президента Польщі
Кшиштоф Щерський, за умов відмови від політики енергетичної
беззахисності, Польща з країни природно беззахисної, як
вважалося багато років тому, стала не тільки безпечною країною,
але й такою, яка поширює безпеку і яка через регіональне
партнерство – Тримор’я – польсько-американське, польськоукраїнське співробітництво, співпрацю з Данією та Норвегією,
стала державою, яка буде наріжним каменем, розповсюджувачем
безпеки для всього регіону [4]. Будівництво газопроводу Baltic
Pipe (обсяг прокачки – 10 млрд. куб. м природного газу), що
з’єднає Польщу з Норвегією, за планом має завершитися 2022 р.
На беззахисну перетворювало польську енергетичну безпеку
саме монопольне становище на її ринку Російської Федерації. Аби
позбутися монополіста, Польща вдалася до європейських судів.
Польський уряд вдало скористався у 2019 р. європейським
енергетичним законодавством для обмеження прокачування газу
російським «Газпромом» через газогін OPAL (зменшення на
12,4 млрд кубометрів блакитного палива на рік). Зважаючи на те,
що 18 травня 2020 р. закінчується контракт на транзит газу через
Польщу
до
країн
ЄС
по
газогону
«Ямал-Європа»
(33 млрд кубометрів газу на рік), її позиції на газовому ринку
посилюються. Як заявив уповноважений польського уряду з
питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр
Наімський, контракт з російським «Газпромом» на постачання
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газу закінчиться наприкінці 2022 р. і Польща не має наміру його
продовжувати.
Співробітництво між Республікою Польща та Україною у
газовій сферімає постійний характер. Політичне порозуміння між
польською та українською владою дозволило відновити
економічні взаємини у транспортній та транзитній галузях. Вагоме
місце у відновленні партнерських відносин між Україною та
Польщею відіграли США. У серпні 2019 р. під час візиту
Президента України В. Зеленського до Варшави було підписано
тристоронній меморандум (Польща, Україна, США) про поставки
американського скрапленого газу. Планований річний обсяг
постачання LNG-газу для України має становити 1,5 млрд куб. м
[2]. Незабаром взаємини між офіційними Києвом та Варшавою
піднялися з рівня меморандумів на рівень угод. До прикладу,
грудневою угодою 2019 р. польська компанія «PGNiG» і
«ERU Management Services» («Енергетичні ресурси України»)
домовилися про спільну розвідку та експлуатацію родовища у
Львівській обл. на основі концесій.
Польсько-українське співробітництво у газовій сфері
полягає у закупівлі Україною блакитного палива за допомогою
різноманітних механізмів. У січні 2020 р. між Польщею та
Україною запроваджено віртуальний реверс природного газу, який
до попереднього року був заборонений. Гендиректор Оператора
ГТС України Сергій Макогон засвідчив можливість реверсу газу з
Польщі у розмірі 2 млрд. куб. м у 2020 р. [6]. Наприкінці січня
2020 р. Україна змогла отримувати регазифікований скраплений
газ, який надходить на польський LNG-термінал в Свіноуйсьце.
Імпорт природного газу з Польщі в Україну може зрости до
7,5 млрд. куб. м в рік [7] у разі побудови інтерконектора «ПольщаУкраїна» між
ГТС
«Германовичі»
(Польща)
та
західноукраїнськими ПСГ в «Більче-Волиця» і «Опарське».
Нагадаємо, що «Укртрансгаз» і польська Gaz-System ще в грудні
2017 р. підписали угоду про співпрацю з підготовки технікоекономічного обґрунтування проєкту об’єднання польської та
української газових систем. Документ передбачає не тільки
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інтеграцію газотранспортних систем обох держав для збільшення
обсягу імпорту газу в Україну з Європи через Польщу, а й
забезпечення зберігання європейського газу в ПСГ України, його
подальшої подачі споживачам з країн ЄС [1].
Польський напрям імпорту природного газу перспективний,
особливо, якщо зважити на обсяги останніх років. Так, 2014 р.
Україна імпортувала з Польщі (у млрд. куб. м природного газу)
0,9; у 2015 р. – 0,1; у 2016 р. – 1; у 2017 р. – 1,3; у 2018 р. – 0,7 [3];
у 2019 р. – 1,4238. За минулий рік (2019) до України з боку
Словаччини надійшло 9,1506 млрд. куб. м (+ 41,7 %), з Угорщини
– 3,6727 млрд. куб. м (+ 6,7 %), з Польщі – 1,4238 млрд куб. м
(зростання у 2,1 рази) природного газу [5]. Тобто, польський
імпорт природного газу в Україну становив 10 %.
Отже,
поглиблення співпраці України та Польщі в
енергетичній сфері стає запорукою стабільних міждержавних
відносин. Диверсифікація джерел надходження природного газу
створює передумови для перетворення Центрально-Східної
Європи в регіон безпеки та передбачуваності транзиту і торгівлі
енергоносіями.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Конкуренція між економіками держав світу побудована на
наявності найдорожчих ресурсів на їх територіях та вмінні вигідно
користуватися ними в умовах обмеженості. Десятиліттями ми
будували українську економіку як енергетично неефективну, в той
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час як в ін. країнах з’явилося нове покоління енергоефективних
виробників.
Перед українською економікою існують ряд вимог, які варто
розглядати
опираючись
на
специфіку
господарювання.
На міждержавному рівні важливим є дотримання угод,
які підтримуються авторитетними всесвітніми організаціями.
Це дозволить бути у режимі підтримання глобальних трендів і
гарантує фінансову підтримку у вигляді інвестицій.
У своїх дослідженнях К. Ф. Телюк, М. С. Білокриницька та
В. І. Кравчук виділили енергозбереження як спосіб удосконалення
виробництва та споживання [6, с. 46]. Аналізували закордонний
досвід впровадження механізмів та інструментів ефективності в
енергетиці Г. І. Хімічева та Х. О. Верес. Л. І. Гладка і
А. О. Мироненко виявили основні проблеми, що виникають при
застосуванні енергозбереження на промислових підприємствах
[7, с. 65]. Із урахуванням досвіду передових країн світу
С. П. Денисюк, В. А. Таргонський надали рекомендації для
покращення стану енергоефективності України через поширення
використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії,
реформ у галузях з високим рівнем енергомісткості та розвитком
системи енергоменеджменту [1, с. 24].
Метою дослідження є аналіз зарубіжного досвіду можливих
механізмів переходу української економіки з енергозалежної на
енергоефективну.
Застарілі стандарти ведення господарства призвели до
застою в економіці України і тепер ми на порозі економікоекологічної кризи. На жаль, у ХХІ ст. говорити про екологію та
економіку як про два окремі поняття суперечить реальній картині
еволюціонування планети. Щорічні дослідження міжнародних
організацій яскраво вказують на те, що негативні зміни
навколишнього середовища, спричинені антропогенним впливом
та природними факторами, загрожують світові відсутністю
життєво важливих ресурсів. Україна занадто довго залишалася
осторонь від цих проблем. До 2018 р. в нашій державі не було
конкретного інституту, який би займався проблемами
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використання природних ресурсів. Зараз же, у бюджеті на 2020 р.
передбачено виділення коштів у розмір 2 млрд. грн у Фонд
енергоефективності. Мета цього фонду полягає у підтримці
ініціатив проведення заходів щодо раціонального використання
енергоресурсів у житловому секторі [5, с. 1]. Конкретної роботи
цього фонду, а також результату вкладання таких коштів не видно.
Це свідчить про наявність плану, а точніше, зацікавленості
у вирішені цієї проблеми без чітко визначеної стратегії дій.
Наша країна не створила сприятливих умов для підприємств,
що безпосередньо впливають на стан навколишнього середовища.
У багатьох європейських країнах уже давно функціонують
підприємства, що забезпечують населення екологічно чистою
енергією. В Німеччині енергетична політика орієнтована не на
великомасштабні проєкти встановлення сонячних панелей чи
вітрових станцій, а на підтримку приватних потужностей.
Компанії, що мають всі засоби для установок таких приладів,
пропагують серед населення «зелені» проєкти. Уже 92 % німців
підтримують ці розробки та надають перевагу користуванню
приватним генераторам енергії для житлових комплексів, а не
державним. Для кращої популяризації цієї сфери в країні
надаються доступні кредити для кожного [3, с. 8].
Для України такий варіант ведення господарства в
енергетиці дозволив би скоротити виробництво неефективних
ресурсів. Як вказано на діаграмі (рис.1), всього лише 9 % від
питомої ваги виробництва первинної енергії в Україні становлять
альтернативні джерела [2].
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Рис.1. Питома вага виробництва первинної енергії в Україні 2018р.

Станом на 2018 р., населення є активними користувачем
атомної, газової та вугільної енергетики. А саме ці види є
сприятливими для утворення монополій і маніпуляцій. Від усього
обсягу виготовленої та імпортованої продукції 46,7 % йдуть у
період опалення житлово-комунального фонду. Також на обсяг
споживання енергії впливає застаріла матеріально-технічна база,
яка стала тягарем не тільки для місцевих громад, а й для
енергетичної галузі.
Оцінюючи внутрішню ситуацію економіки нашої країни
можна помітити, що показник енергомісткості у порівняні з
низьким рівнем ефективності використання ресурсів залишається
високим. Згідно зі щорічними звітами Global Energy Statistical
Yearbook інтенсивність використання природних ресурсів у
Польщі в період з 2015–2018 рр. тримався у діапазоні
0,94–097 тне/тис. ВВП, у Росії 0,196–0215 тне/тис. ВВП, а в
Румунії 0,075–0,065 тне/тис. ВВП [4, с. 1]. Рівень цього показника
важливий для розуміння конкурентоспроможності на світовому
ринку. На виготовлення однієї одиниці продукції українські
підприємства витрачають більше енергії, ніж підприємства
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сусідніх країн. Такий тип господарювання впливає на ціну
кінцевого продукту та робить його не рентабельним.
Характерним чинником впливу проблем енергетики на
геополітику є торговельне протистояння між державами
«енергоносіями» та «енергокористувачами». Торговельні війни,
засновані на паливному протистоянні стали закономірністю для
світових ринків. За останні півстоліття ми пережили три
економічні кризи, які, як було доведено науковцями, мають
спекулятивний характер. Цікавою є найперша у 1970-х рр., коли
Саудівська Аравія застосувала ембарго на транспортування нафти.
Тоді США та її союзники відчули вперше рівень своєї залежності
від цього ресурсу. Упродовж певного часу американський уряд
створив умови, за яких дотепер королівство потребує постійних
вливань на розвиток свого технологічного потенціалу та
функціонування економіки.
Висновки.
Пріоритетність
розв’язання
проблеми
енергоефективності серед країн світу безпосередньо зумовлює
трансформаційні процеси в Україні. Оскільки основним
споживачем енергії в країні є населення, необхідно забезпечити
втілення стратегії по зміні основного ресурсу з викопного на
альтернативний. Щоб стати енергоефективною державою нашій
країні не вистачає інвестицій. Інвестування з боку приватного
сектору має бути залучене з допомогою правильно розроблених
програм. Такі програми наповнюють у собі аналітичний аналіз
витрат та вигід у розрізі трьох її користувачів: домашнє
господарство, інвестор та держава.
Фінансування організацій та фондів, що є відповідальними
за
забезпечення
енергоефективності,
має
жорстко
контролюватися. Це має бути у вигляді оприлюднення звітів про
цільове використання отриманих вкладень, а також розробки
стратегічних планів.
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СВІТОВА ТОРГІВЛЯ КРЕАТИВНИМИ ТОВАРАМИ
Креативна економіка визнана нині потужним сектором, що
робить значний вклад у валовий внутрішній продукт. Вона
забезпечує трансфер інновацій і знань практично через усі галузі
економіки та створює підґрунтя для інклюзивного розвитку.
Усвідомлюючи комерційну і культурну цінність креативних
індустрій, уряди багатьох країн сприяють розширенню цих
галузей як елементу стратегії економічної диверсифікації та
інструменту економічного стимулювання, процвітання та
добробуту суспільства. Креативні індустрії генерують дохід
способом торгівлі та правами інтелектуальної власності,
створюючи нові можливості, в першу чергу, для малих та середніх
підприємств.
Розмір глобального ринку креативних товарів за останні
роки зріс більше ніж вдвічі з 208 млрд. дол США у 2002 р. до
509 млрд. дол США у 2015 р. У той час, як глобальна фінансова
криза 2008–2009 рр. вплинула на виробництво та реалізацію
креативних товарів, зростання відповідної галузі залишалося, в
середньому, на рівні 7 % щорічно.
Найбільш активними учасниками міжнародної торгівлі
товарами креативних галузей у зазначеному періоді були країни,
що розвиваються. На показники активності значно вплинули
країни Азії, серед яких в першій десятці Китай, Гонг-Конг,
Сінгапур, Тайвань, Тайланд, Філіппіни та Малайзія. Крупними
експортерами серед розвинутих економік є США, Франція, Італія,
Великобританія, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди, Польща,
Бельгія та Японія. В цілому, Європейський Союз у 2015 р.
здійснив експорт креативних товарів на суму 171 млрд. дол США
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(у 2002 р. – 85 мрлд. дол США), де загальна кількість зайнятих
працівників у креативних галузях налічує біля 12 млн. осіб. Регіон
Азії випереджає показники ЄС майже вдвічі – 228 млрд. дол США
за 2015 р., демонструючи щорічний приріст експорту на рівні
14 %. У періоди глобального спаду торгівлі показники експорту
креативних товарів підтримувалися за рахунок Китаю, який за
прогнозами подвоїть свою присутність у кінематографі,
телебаченні та сфері штучного інтелекту (табл. 1).
Таблиця 1
Топ 10 експортерів креативних товарів, 2015 р.

Китай
Гонг-Конг
Індія
Сінгапур
Тайвань

Млн.
дол
США
168507
27872
16937
10277
8671

США
Франція
Італія
Великобританія
Німеччина

Млн.
дол
США
40504
34336
26672
25926
25882

Туреччина
Тайланд
Малайзія

8690
6105
6066

Швейцарія
Нідерланди
Польща

14980
9391
7434

Мексика
Філіппіни

5447
1010

Бельгія
Японія

6631
6277

Економіки, що
розвиваються

Розвинуті
економіки

Транзитивні
економіки
Росія
Україна
Білорусь
Сербія
Боснія і
Герцеговина
Молдова
Казахстан
Колишня
Югославська
Республіка
Македонія
Молдова

Млн.
дол
США
1,572
452
420
248
159
55
48
29

22

Джерело: сформована за даними UNCTАD [2]

Найбільшу частку в експорті товарів креативних індустрій
займають дизайн, мода та кінофільми. На другому місці –
образотворче мистецтво, яке включає антикваріат, картини та
фото. Значна частка в експорті припадає і на предмети
національного ремесла (рис. 1). Необхідно також зазначити, що
основна маса розробників комп’ютерних ігор та фахівців цифрової
анімації зосереджена у Східній Європі, зокрема, Росії, Румунії,
Польщі, Сербії та Болгарії. Креативна економіка процвітає на
перетині культури, технологій, бізнесу та інновацій, що
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підтверджується
розповсюдженням
3D-анімаційних
та
мультиплікаційних фільмів з Індонезії, а також унікальним
бразильським парком мистецтв на відкритому повітрі Інхотім.
Аудіо-візуальне
мистецтво
4%
Дизайн
62%

Видавництво
7%
Національне
ремесло
7%
Образотворче
мистецтво
11%

Виконавче
мистецтво
1%

Медіа
8%

Рис. 1. Показники світової торгівлі креативними товарами, 2015 р.
Джерело: за даними : UNCTАD [1]

Наведений аналіз є лише загальною оцінкою (багато країн
не підраховують частку креативних індустрій в економіці), однак,
відповідні тенденції можуть стати орієнтиром для початкового
розуміння впливу творчих галузей на світову торгівлю. Внесок
креативної економіки у ВВП та частку світової торгівлі, очевидно,
збільшуватиметься в тому випадку, якщо він перетинатиметься з
цифровою економікою, економікою спільного споживання,
електронною комерцією, які відкривають безліч можливостей на
цих просторах. Крім того, традиційна торгівля творчими товарами
та послугами залишається важливою складовою розвитку
внутрішнього ринку багатьох країн.
Необхідно також відзначити, що творча робота просуває такі
основоположні цінності як повага до людської гідності, рівності та
демократії, які мають важливе значення для мирного життя
світового суспільства. Тому потенціал креативної економіки
зробить вагомий внесок у досягнення цілей сталого розвитку
продовжує здобувати міжнародне визнання та підтримку.
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КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ОБ’ЄДНАНИМИ
АРАБСЬКИМИ ЕМІРАТАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Об’єднані Арабські Емірати (далі – ОАЕ) – одна з молодих
та найрозвинутіших держав світу із сильною економікою. ОАЕ є
одним із ключових торговельних партнерів України та відповідно
до Експортної стратегії входять у ТОП-20 переліку перспективних
ринків для експорту української продукції. За підсумками 2018 р.,
обсяги двостороннього товарообігу займають 5 місце серед
Близькосхідних країн [3].
Мета наукової розвідки полягає в дослідженні економічного
співробітництва між Україною і ОАЕ упродовж 2017–2019 рр.,
виявленням можливостей його поглиблення.
Взаємна зацікавленість розвитку торговельно-економічного
співробітництва
між
Україною та
ОАЕ
визначається
взаємовигідним і взаємодоповнюючим характером економічних
інтересів та можливостей, зокрема, попитом на українську
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продукцію (насамперед, металургії, сільського господарства та
машинобудування), значним інвестиційним потенціалом ОАЕ.
Найбільш перспективними напрямами двостороннього
співробітництва є інвестиції, інновації та ІT, сільське
господарство, промисловість, енергетика та енергоефективність,
фармацевтична сфера та охорона здоров’я, туризм, ВТС і космічна
галузь [3].
Україну і ОАЕ пов’язує також людський фактор.
За офіційними даними, на території ОАЕ проживає близько 12 тис.
українців.
На 2019 р. договірно-правова база між двома країнами
становить 30 чинних документів. 21 листопада 2019 р. у Верховній
Раді
України
було
створено
депутатську
групу
з
міжпарламентських зв’язків з ОАЕ [2].
Механізмом взаємодії між двома країнами є Міжурядова
українсько-еміратська комісія з питань торговельно-економічного
співробітництва. 16–17 серпня 2018 р. у Києві відбулося Третє
засідання згадуваної комісії, в результаті якого було підписано
підсумковий Протокол Третього засідання СМК, Меморандум про
взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної
енергетики та альтернативних видів палива між Державним
агентством з енергоефективності та енергозбереження України і
Міністерством енергетики та промисловості ОАЕ [2].
Новим напрямом співробітництва між двома країнами стала
космічна сфера. У 2017 р. було укладено Меморандум про
взаєморозуміння між Державним космічним агентством України
та Космічним агентством ОАЕ у сфері дослідження космічного
простору. Сторони співпрацюють у таких сферах як контроль та
аналіз космічної обстановки, дистанційне зондування землі,
виробництво космічних апаратів тощо. Із 2019 р. діє українськоеміратська робоча група з питань дослідження космосу [2].
Важливим сигналом про зацікавленість еміратської сторони
у подальшому розвитку відносин з Україною стало запрошення
України до участі у якості Спеціального гостя у роботі 46-ої сесії
Ради Міністрів закордонних справ країн-членів ОІС в м. Абу-Дабі
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(1–2 березня 2019 р.) Таким чином було підтверджено готовність
ОАЕ підтримати Україну у питанні надання їй статусу
спостерігача в ОІС [2].
Україна є активним учасником численних міжнародних
виставок, які проходять на території ОАЕ. Це сприяє демонстрації
економічного потенціалу України та демонструє її готовність до
розвитку співпраці з ОАЕ та ін. країнами Перської затоки.
У листопаді 2019 р. Україна взяла участь у роботі 22-ої
Міжнародної нафтогазової виставки і Конференції «ADIPEC2019» (найбільша нафтогазова виставка у регіоні Близького Сходу
та Північної Африки). У 2019 р. у виставці взяли участь більше
2200 компаній з 67 країн світу. Україну на заході представляли
4 вітчизняні підприємства [4].
У січні 2020 р. Україна взяла участь у роботі найбільшої на
Близькому Сході виставки медичної галузі «Arab Health». Цього
року у виставці взяло участь 4250 компаній з 64 країн
світу. Україну представляли 10 компаній [4].
У лютому 2020 р. делегація України взяла участь у відкритті
найбільшої у світі міжнародної виставки сільськогосподарських і
харчових продуктів Gulfood, яка пройшла в Дубаї. Відбулося
урочисте відкриття національних стендів України, на яких
презентували свою продукцію більше 60-ти вітчизняних
компаній. Україна сьомий рік поспіль презентує свої компанії [4].
14 лютого2018 р. Кабінет Міністрів України ухвалив
рішення про підготовку до участі України у Всесвітній виставці
«ЕКСПО-2020», що відбуватиметься в Дубаї з 20 жовтня 2020 р.
до 10 квітня 2021 р.
Україна може представити на «ЕКСПО-2020» найбільш
цікаві українські проєкти серед яких, зокрема, інноваційні рішення
у
аграрній
сфері,
промисловості,
енергетиці
та
енергоефективності,
а
ще
інфраструктурні
проєкти,
машинобудування, авіакосмічну сферу.
Організаційний комітет «ЕКСПО 2020» запросив Україну до
участі в Інноваційному місяці, який пройшов в ОАЕ
з 1 по 28 лютого 2019 р. Всього для участі у заходах Інноваційного
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місяця були обрані 9 країн (включаючи Україну), які були обрані з
більш ніж 200 учасників «ЕКСПО 2020» (країни та організації),
які подали свої тематичні заявки. Інноваційний місяць в ОАЕ є
одним з найбільших інноваційних фестивалів у світі. Запрошення
України до участі в цьому заході стало результатом успішного
затвердження і схвальних відгуків щодо тематичної концепції
українського павільйону на «ЕКСПО 2020», яка об’єднана під
загальною темою «Smart Ukraine. Connecting Dots» та передбачає
презентацію України як інноваційної країни [3].
28 травня 2019 р. було підписано договір між ДП «ЕКСПО2020» та компанією «ASGC Construction LLC» (ОАЕ) щодо
будівництва виставкового павільйону України у Дубаї. Компанія
«ASGC Construction LLC» перемогла у відкритих торгах на
закупівлю робіт з будівництва національного павільйону України.
Слід зазначити, що Україна вперше будує власний павільйон, який
увійшов до переліку ТОП-25 проєктів національних павільйонів
виставки (площа біля 3000 кв. м. Очікується, що український
павільйон відвідає понад 10–15 тис. осіб щодня). «ASGC
Construction LLC» є однією з найбільших будівельних компаній в
ОАЕ та входить до групи компаній ASGC. Компанія є
генеральним забудовником національних павільйонів Республіки
Азербайджан, Австралії, субпідрядником будівництва павільйону
Німеччини [3].
Щодо торговельно-економічного співробітництва між
Україною та ОАЕ маємо відзначити, що після падіння обсягів
торгівлі товарами і послугами у 2014–2016 рр. [1], починаючи з
2017 р. спостерігається стала тенденція до зростання.
Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між
Україною та ОАЕ за 11 місяців 2019 р. збільшився на 9 % та склав
майже 865 млн. дол США.
За 11 місяців 2019 р. двосторонній товарообіг склав
550,4 млн. дол США. При цьому експорт товарів з України до
ОАЕ склав 477,4 млн. дол США та збільшився на 6,6 %.
Основними статтями українського експорту до ОАЕ стали чорні
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метали, жири та олії тваринного або рослинного походження та
зернові культури (40 млн. дол США, збільшення у 6,5 разів).
Імпорт товарів з ОАЕ до України за 11 місяців 2019 р. склав
73 млн. дол США. Найбільше Україна імпортувала пластмаси та
полімерні матеріали. Позитивне для України сальдо становить
404,4 млн. дол. США [2].
За 9 місяців 2019 р. загальний обсяг торгівлі послугами
склав 314,1 млн. дол США та збільшився в порівнянні з
9 місяцями 2018 р. на 13,2 %. При цьому експорт послуг з України
до ОАЕ склав 240,6 млн. дол США та збільшився на 32,5 %.
У структурі українського експорту послуг до ОАЕ домінували
транспортні послуги (збільшення на 42,5 %), ділові послуги та
послуги з ремонту та технічного обслуговування. Імпорт послуг в
Україну за 9 місяців 2019 р. склав 73,5 млн. дол. США та
зменшився на 23,4 %. Основними статтями стали послуги,
пов’язані з подорожами та ділові послуги. Позитивне сальдо для
України за цей період склало 167,2 млн. дол США [2].
Обсяг прямих інвестицій в економіку України з ОАЕ станом
на 01.12.2019 склав 46,61 млн. дол США (з початку 2019 р.
зростання на 2,46 млн. дол США). Інвестиції здебільшого
спрямовано до сфер промисловості – 53,4 % та транспортної
галузі – 28,9 % [2].
Таким чином, на сучасному етапі двосторонні економічні
відносини між Україною та ОАЕ набули нового значення і
характеризуються
більш
динамічним
розвитком.
Це підтверджується зростанням обсягів торгівлі і послугами,
регулярною участю української сторони у різних міжнародних
виставках, які проходять на території ОАЕ, зокрема і підготовкою
до Всесвітньої виставки «ЕКСПО-2020». Зміцненню економічного
співробітництва між двома країнами сприяє посилення взаємодії
у науковій сфері, налагодження міжпарламентських зв’язків,
співпраця в рамках міжнародних організацій. За нашим баченням,
для подальшої активізації співробітництва доцільною є організація
зустрічей Міжурядової українсько-еміратської комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва на регулярній основі.
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Для української сторони вкрай важливою є можливість
презентувати Україну через бізнес, покращити її інвестиційну
привабливість, що необхідно для зміцнення економіки.
Адже ОАЕ – це одне з найбільших джерел інвестицій у світі.
Отже, для взаємовигідного торговельно-економічного партнерства
України та ОАЕ існує значний потенціал.
Список використаних джерел:
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СТРАХУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
ІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
За останні п’ятдесят років у світовій науковій думці міцно
закріпилося розуміння ролі страхових послуг у забезпеченні
економічного розвитку. Зокрема, доведено, що страхування,
особливо ризикове, сприяє розвитку торгівлі, мінімізації та
усуненню ризиків, ефективнішому розподілу капіталу [6].
В економічних реаліях України постає питання залученості
страхового сектору до розвитку зовнішньої торгівлі. Відомо, що
ризикове страхування широко використовується для підтримки
зовнішньої торгівлі: страхування вантажів, транспортних засобів
та цивільної відповідальності. З огляду на сучасні особливості
міжнародної торгівлі, лише віднедавна почали виділяти
міжнародний характер страхових послуг, зокрема транзитнотранспортне страхування, страхування експортного кредиту [4].
Водночас, окремі дослідження вказують на ключову роль
страхування у розвитку зовнішньої торгівлі та інвестицій [3],
оскільки тільки ризикове страхування є достатнім для покриття
зовнішньоторговельних ризиків.
За відсутності надійної статистики, опираючись на практику
здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності
в
Україні
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[1, с. 120–121], можна констатувати, що за 2016–2018 рр. в
середньому третина підприємств при здійсненні операцій із
зовнішньої торгівлі користувалися страховими послугами.
Найбільша частка середних належала підприємствам, що
займаються експортно-імпортними операціями, – 42 %, тоді як серед
імпортерів така частка становить 32 %, а серед експортерів – 26 %.
При цьому відзначена пряма залежність між розмірами підприємств
та часткою страхування операцій із зовнішньої торгівлі – якщо серед
великих підприємств ця частка становить 53 %, то серед
мікропідприємств – 29 % (рис. 1).

Рис. 1. Використання страхування при здійсненні операцій із зовнішньої
торгівлі (за розміром підприємств), %
Джерело: [1]

Зовнішньоторговельні операції найчастіше страхують
підприємства сфери послуг (43 %), тоді як в ін. секторах
економіки частка страхування цих операцій становить від 29 % до
32 % (рис. 2).

Рис. 2. Використання страхування при здійсненні операцій із зовнішньої
торгівлі (за сектором діяльності), %
Джерело: [1]
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Отже, близько третини підприємств страхують свої операції
із зовнішньої торгівлі, при цьому поширеність цієї практики
збільшується зі зростанням розміру підприємств.
З огляду на попередні твердження про роль страхування у
зростанні обсягів зовнішньої торгівлі та інвестицій зростає
доцільність пошуку шляхів для стимулювання його розвитку.
Вирішення цієї наукової проблеми полягає, насамперед,
у виявленні перепон, що стримують поширення страхових послуг.
За результатами опитування [1] виявлено, що лише 8–10 %
респондентів мали труднощі при страхуванні. Зокрема,
їх причинами були (відображено за спаданням частки виявлених
випадків):
– значні фінансові втрати;
– невідповідність страхових полісів потребам підприємств;
– небажання чи фінансова неспроможність страховиків
компенсувати витрати за договором страхування.
Водночас проведені опитування не дають відповіді на
питання про ставлення до страхування операцій із зовнішньої
торгівлі тих підприємств, що не здійснювали його. Це важливо з
огляду на виявлення перешкод щодо подальшого поширення
страхових послуг, адже проведені дослідження [5] підтверджують
потенційне існування коінтеграційних зв’язків між страховими
преміями, щільністю страхування та обсягами операцій із
зовнішньої торгівлі.
Як показує світова практика, страхування широко
використовується інституціями, які реалізують державну політику
сприяння експорту, для мінімізації перешкод для виходу на
зовнішні ринки товарів та послуг. Зокрема, експортно-кредитні
агентства та організації сприяння експорту забезпечують
просування продукції підприємств на міжнародні ринки і
підтримку інвестицій за кордоном через механізм страхування
експортних кредитів.
Слід зауважити, що в Україні в 2018 р. для забезпечення
кредитної та страхової підтримки експортерів створене ПрАТ
«Експортно-кредитне агентство», проте діяльність цієї установи
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через наявні законодавчі та інституційні проблеми донині не
можна назвати повноцінною. Провідні ЕКА працюють уже понад
100 років і показали себе як ефективний інструмент стимулювання
експорту, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг
на світовому ринку. Зокрема, Департамент гарантування
експортних кредитів (ECGD) у Великобританії працює з 1915 р.,
агентство EulerHermes – з 1917 р., Atradius (Нідерланди) –
з 1925 р., Eximbank (США) – з 1934 р. Країни Східної Європи –
Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина тощо створили ЕКА ще у
1990-х рр. [2].
Отже, позаяк відзначається позитивний взаємозв’язок між
страхуванням та обсягами операцій із зовнішньої торгівлі, відсутні
особливі перешкоди до його поширення серед частини
підприємств, що здійснюють ці операції, а ті, що виявлені, мають
низький рівень значимості, можемо визначити, що шляхами
пошуку можливостей розвитку страхуванняє вивчення рівня
ризиків у зовнішній торгівлі для нівелювання тих, що не було
виявлено в опитуванні, та вивчити шляхи прискорення
формування системи страхування експорту, що сприятиме
забезпеченню ефективності експортної діяльності вітчизняних
підприємств.
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DEVELOPMENT OF FINTECH COMPANIES
IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS
The formation of modern markets is influenced by digital
technologies, which results in the emergence of new forms and elements
of financial infrastructure, including virtual banks and other financial
institutions, financial and technical companies, international electronic
money systems, the digital currency market, etc. According to the results
of numerous researches, at the appropriate level of information
technologies the process of information transfer from one financial
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institution to another is accelerated, which significantly improves the
work of financial institutions and promotes the development of the
economy as a whole.
In the financial sector, this has led to the emergence of nonfinancial corporations that provide traditional financial services –
FinTech. In a broad sense, this term means an economy that brings
together companies that use the latest developments to produce quality
financial services. In a narrower sense, FinTech are the companies that
belong to this field. Overall, the number of FinTech companies in the
world exceeds 12,000, but development has not reached its maximum,
82 % of financial institutions expect an increase in the number of partners
from FinTech companies in the next 3–5 years [1].
The theoretical basis for the study of financial innovations,
technologies and digital platforms and their role in ensuring socioeconomic growth is laid down in the works of: A. Bettinger [2],
J. Barberis [3], M. Bakla [4], S. Warschauer [5], G. Dorfleitner [6],
Dzh. K. Van Horn [6], M. Castells [7], J. Munch [8], M. Miller [9],
P. Schueffel [10] and others. Despite the significant developments in the
financial markets, the current trends in financial technology and the
opportunities they create make it necessary to explore these emerging
trends and processes, known as "FinTech".
In 2017, Ernst & Young found that over 33% of Internet users are actively
using FinTech services. These data were obtained by surveying 22,000
Internet users from over 20 countries [11, 12]. FinTech services are most
common in developing countries, namely South Africa, Mexico, Brazil,
India, China, where the FinTech service distribution rate is 46 %, which is
higher than the average for developed countries of 28 % (Fig. 1).
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Fig. 1. Progress in implementing FinTech in the world and in 20 leading
markets [11]

The reason for these trends is the development of traditional
financial infrastructure, as well as the decrease in the cost of smartphones,
increased access to the Internet, which has led to increased demand for
digital services FinTech companies. Market segmentation of FinTech
services in different countries varies: China and India are high in all areas
of FinTech services, and Brazil has a high level of online budgeting and
financial planning services (Fig. 2).
Using the latest technology, FinTech companies are disrupting the
financial services industry by improving the way traditional services are
provided and innovative products. The main driving forces behind
FinTech were: the availability of mobile internet and smartphones, loss of
public trust in banks and dissatisfaction with banking services.
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Fig. 2. Comparison of the top five markets with the highest FinTech
acceptance rates for each FinTech category [11]

FinTech firms benefit from scratch through the latest technology.
They are unencumbered by outdated systems compared to traditional
financial services. The agility of adopting the latest technologies,
combined with the best practices of other sectors of the economy, has
enabled FinTech to develop these competitive advantages. Dexterity in
experimenting with new technologies and business models has become a
business card for FinTech, thanks to their freedom from inherited
background and the low cost of refusal. FinTech platforms are compatible
with the latest technologies such as cloud, artificial intelligence, DLT,
enabling them to quickly offer new products and services.
Ukrainian FinTech providers work in various fields and the most
active ones are shown in Fig. 3.
The vast majority of FinTech providers have appeared in the last
three years (60%), whereas by 2015, only 40% were created. 84% of
FinTech companies offer products and services, and 16% are still at the
stage of formation.
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Fig. 3. Directions of work of Ukrainian FinTech companies [13]

On the basis of the analysis of the state and trends of the global
Fintech services market, it should be noted that the number of companies
in this market segment is growing rapidly. The largest players in the
market are the companies of the USA, China, the European Union and
India. Ukrainian FinTech companies are focused on the European market.
Although intellectual resources are being exported to other countries, the
necessary infrastructure is developed for the startup environment, in
particular in the form of accelerators and incubators.
References:
1. Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services.
[Online]. Аvailable at: pwc.com/fintechreport. [cit. 28.11.2019].
[in English].
2. Bettinger, A. (1972). FINTECH: A Series of 40 Time Shared
Models Used at Manufacturers Hanover Trust Company. Interfaces, 2(4),
pp. 62–63. [in English].
3. Chishti, S., Barberis, Ya. (2017). Finteh. Putevoditel po novejshim
finansovym tehnologiyam. Moscow, AlpinaPablisher. [in Russian].
4. Buckle, M., Thomson, J. (1998). The UK financial system: Theory
and Practice. Manchester: Manchester University Press. [in English]
162

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
5. Warschauer, C. L. (1974). A programação financeira das
sociedades de financiamento, crédito e investimento. Revista de
Administração de Empresas ,14(1), pp. 33–57. [in English].
6. Dorﬂeitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M., Weber, M. (2017).
Defnition of Fintech and Description of the Fintech Industry. Fintechin
Germany. Springer International Publishing AG, pp. 5–10. [in English].
7. Castells, M., Carnoy, M., Cohen, S., Cardoso, F., eds. (1993). The
Information Economy and the New International Division of Labor. The
New Global Economy in the Information Age: Reflections on our Changing
World. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, pp. 15–19.
[in English].
8. Munch, J. (2016).What is Fintech and why does it matter to all
entrepreneurs.
Information
portal
“Hot
Topics”.
URL:
https://www.hottopics.ht/3182/what-is-Fintech-and-why-itmatters.
[in
English].
9. Miller, M. H. (1986). Financial Innovations. The Last Twenty
Years and the Next. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21, рр.
459–471. [in English].
10. Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition
of Fintech, Journal of Innovation Management, 4(4), pp. 32–54. URL:
http://www.open-jim.org/article/view/322/221.
[cit.10.09.2019].
[in
English].
11. EY Fintech Adoption Index 2017. (2017). Ernst & Young. URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-Fintechadoption-index2017/$FILE/ey-Fintech-adoption-index-2017.рdf. [cit. 29.11.2019]. [in
English].
12. EY Fintech Adoption Index. (2016). Ernst & Young. URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Fintech-adoption-indexkey-fndings/$FILE/EY-Fintech-adoption-index-keyfndings.pdf.
[cit.
28.11.2019]. [in English].
13.
Fintech
in
Ukraine
(2018).
URL:
https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_en.p
df[cit. 20.11.2019]. [in English].

163

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020

МІЖНАРОДНЕ
ПРАВО

INTERNATIONAL
LAW

164

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
УДК 341.9(075.8)
Бондарева Катерина,
кандидат юридичних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ТРУДОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
ЛЮДИНИ НА ГІДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Актуальність
дослідження
міжнародних
соціальних
стандартів у сфері трудових правовідносин, а саме: визначення
рівня гарантій та дієвого механізму реалізації права людини на
гідну (достойну) оплату праці – викликана, перш за все,
проголошеною спрямованістю української держави й суспільства
долучитися до європейських цінностей на рівні, що діє в
європейському просторі. Рівень забезпечення національним
законодавством гарантій на отримання справедливої та здатної
забезпечити працівнику та його сім’є достатній життєвий рівень
винагороди за працю, ступень імплементації вимог міжнародних
конвенцій є предметом нашого дослідження.
Питання достойної оплати праці тісно пов’язано з
особистими
соціально-економічними
правами
людини.
Складовими такого виду прав є поняття та категорії що
визначають гідний рівень життя, розмір достатньої винагороди за
працю, критерії соціальної справедливості, малозабезпеченості,
прожиткового мінімуму. Ці поняття та категорії широко
застосовуються в міжнародних конвенціях і деклараціях як на
світовому, так і на регіональному європейському рівні. Відповідні
проблемні питання соціального забезпечення у своїх наукових
працях розглядали В. В. Андріїв, Н. Б. Болотина, Т. З. Гарасимів,
К. Н. Гусов, В. В. Жернаков, О. Є. Мачульська, С. М. Прилипко,
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Б. І. Сташків, М. М. Шумило, Н. М. Хуторян, В. В. Юровська,
О. М. Ярошенко.
На світовому рівні основними засобами міжнародноправового регулювання соціального забезпечення є акти ООН,
які закріплюють основоположні права людини. Так у ст. 25
Всесвітньої декларації прав людини достатнім вважається
життєвий рівень, що включає наявність їжі, одежі, житла,
медичного та соціального обслуговування необхідного для
підтримки здоров’я та добробуту людини та її сім’ї.
При цьому здоров’я – це стан повного фізичного, духовного
й соціального добробуту. Так це поняття визначене в Преамбулі
Статуту (Конституції) Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні
права у ст. 11 закріплює право кожної людини на достатній
життєвий рівень, справедливу оплату праці, а при необхідності
обов’язок держав учасниць підтримувати визначений рівень
соціальними доплатами. Ці положення також містяться в
регіональних міжнародних актах, таких як Європейська соціальна
хартія.
Україна ратифікувала Європейську соціальну хартію, але із
застереженням. Винятки п. 1 ст. 4 документу, де передбачений
обов’язок держави учасниці визнати право працівників на таку
винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім’ям достатній життєвий
рівень, дозволяє Україні встановлювати свої критерії достатнього
рівня.
Європейський кодекс соціального забезпечення – ще один
регіональний документ. Він має рекомендаційний характер і також
встановлює відповідні соціальні стандарти. Норми кодексу
спрямовані на вдосконалення системи національного права
соціального
забезпечення
за
допомогою
імплементації
відповідних положень та вимог.
На конституційному рівні законодавство України гарантує
право на достатній життєвий рівень. Закон України «Про державні
соціальні стандарти та державні соціальні стандарти» визначає
зобов’язання держави встановити в якості державних соціальних
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гарантій мінімальний розмір оплати праці, який повинен
забезпечити рівень не нижчий від прожиткового мінімуму (ПМ).
Останній у свою чергу являє собою величину вартості
мінімального набору продовольчих і непродовольчих товарів і
послуг, що є достатнім для задоволення основних потреб людини.
Дефініція «гідний рівень життя» в українському
законодавстві відсутня, що створює достатньо проблем. Якщо
проаналізувати чинну нормативну базу, то встановлені стандарти
не відповідають сучасним умовам життя. Так, наприклад, станом
на 2020 р. мінімальна заробітна плата встановлена на рівні
4 723 грн, а прожитковий мінімум становить 2 102 грн. На нашу
думку, визначена сума в сучасних умовах життя не може
забезпечити право людини на гідне життя. При цьому варто
зауважити, що кожна людина тлумачить поняття «гідний рівень
життя» зі своєї суб’єктивної точки зору, з чого випливає, що
ніяких офіційних заперечень проти влади бути не може, через
відсутність офіційної дефініції, яка б встановила всі ознаки цього
поняття. Рівень, встановлений владою, не збігається з сучасними
умовами життя в українському суспільстві, нині прожити одній
людині на визначені мінімальні величини практично неможливо.
У науковій літературі склалося безліч підходів до розуміння
встановленого в нормативно-правових актах поняття «гідний
рівень життя». Так, на думку багатьох вчених, «гідний рівень
життя» – це сукупність норм, що гарантують матеріальну
забезпеченість на рівні стандартів сучасного розвиненого
суспільства, доступ до цінностей культури, в тому числі й тих,
що знаходяться в інших країнах, права особистої та сімейної
безпеки як для тих, хто трудиться, так і для тих, хто не може
працювати. Згідно з цим підходом, гідний рівень життя – це більш
складне, комплексне поняття, що складається не з одного
економічного елемента, а з безлічі елементів, тому що для гідного
розвитку людини, згідно з Конституцією, важливо ще й розвиток
його особистої культури, сім’ї, праці, причому не тільки в рамках
національних, але і міжнародних цінностей. Тому прожитковий
мінімум та мінімальна оплата праці не може бути критеріями
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забезпечення, а більш відповідають правовідносинам соціального
захисту щодо допомоги малозабезпеченим особам.
Крім того проблемою національного законодавства є
відсутність кодифікації соціальних норм. Достатньо великий
масив нормативних актів відрізняється неузгодженістю та
розрізненістю, що вимагає прийняття Кодексу соціального
забезпечення, який би містив основні дефініції, в тому числі і
визначення гідної (достойної) праці та достатнього рівня життя, а
також систематизував би основні інститути права соціального
забезпечення та захисту.
Право людини на гідне життя в соціальній державі є одним з
основних прав, тому в нормативній базі держави має бути
найбільш повно встановлення поняття «гідний рівень життя».
Основною ознакою поняття слід вважати-економічна ознака.
Соціальна політика держави повинна бути спрямована на те,
щоб розмір пенсій, оплати праці забезпечував людині її гідне
життя. Під поняттям «гідний рівень життя» ми розуміємо, що
людині та її сім’ї повинні бути забезпечені можливості на вільний
культурний розвиток, підтримання гігієнічних і санітарних умов
життя, можливість придбання коштів для отримання освіти. Так
само для гідного життя необхідно забезпечення здорового
розвитку особистості людини, забезпечення її безпеки, захист
людини з боку держави в разі настання страхових ризиків. Людина
в Україні повинна відчувати себе захищеною, вона повинна
розуміти, що держава реально захищає право людини на гідне
життя, а не гарантує виживання.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Міжнародне регулювання соціальних стандартів оплати
праці здійснюється за допомогою як всесвітніх, так і регіональних
нормативних актів.
2. Україна бере участь у багатьох конвенціях, але зі
застереженнями, які дозволяють не дотримуватися міжнародних
стандартів щодо забезпечення гідної оплати праці.
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3. Національне законодавство у сфері соціального
забезпечення не систематизоване і містить державні гарантії що не
відповідають сучасним реаліям.
Основною причиною визначених проблем є недостатньо
високий рівень економічного розвитку країни, що не дозволяє
владі брати на себе зобов’язання по забезпеченню міжнародних
стандартів у сфері соціального забезпечення, які б відповідали
очікуванням суспільства.
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ЗМІСТ ПРИНЦИПУ ПРАВА МИРНОГО ПРОХОДУ ЧЕРЕЗ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МОРЕ ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ
ООН З МОРСЬКОГО ПРАВА 1982 р.
Суверенiтет прибережнoї держави (держави, яка має вихiд
дo мoря) пoширюється за межi її сухoпутнoї теритoрiїi внутрiшнiх
вoд (а у випадку держави-архiпелагу – її архiпелажних вoд) на
прилеглий мoрський пoяс, щo зветься теритoрiальним мoрем.
Зазначений суверенiтет пoширюється на пoвiтряний прoстiр над
теритoрiальним мoрем, а такoж на йoгo днo i надра [2, ст. 2].
Теритoрiальне мoре (як і пoвiтряний прoстiр над ним, йoгo днo та
надра) є частинoю теритoрiї держави, прoте, правoвий статус та
правoвий режим теритoрiальнoгo мoря встанoвлюються не лише
внутрiшньoдержавним правoм, а й мiжнарoдним правoм (далi –
МП) i на сьoгoднi найчiткiше (серед писаних джерел МП)
прoписанi Кoнвенцiєю OOН з мoрськoгo права 1982 р. (далi –
Кoнвенцiя 1982 р.) [2]. Зoвнiшня межа теритoрiальнoгo мoря
(у бiквiд берега) є oднoчаснo мoрським державним кoрдoнoм
прибережнoї держави. Кoжна прибережна держава має правo
встанoвлювати ширину свoгo теритoрiальнoгo мoря дo межi, щo
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не перевищує дванадцяти мoрських миль вiд вихiдних лiнiй
(визначених вiдпoвiднo дo правил Кoнвенцiї 1982 р.) [2, ст. 3]. Так,
вiдпoвiднo дo ст. 5 Закoну України «Прo державний кoрдoн
України» 1991 р., ширина теритoрiальнoгo мoря України
станoвить 12 мoрських миль [1]. Суверенiтет держави над
теритoрiальним мoрем пoвинен здiйснюватися з дoтриманням
Кoнвенцiї 1982 р. та iн. нoрм МП.
У мiжнарoднoму правi i мiждержавних вiднoсинах здавна
сфoрмувався принцип права мирнoгo прoхoду (мoрських суден)
через теритoрiальне мoре. Вказаний принцип нинi утверджений
звичаєвими нoрмами МП, а такoж Кoнвенцiєю 1982 р. Переважно
нoрми Кoнвенцiї 1982 р. (у т. ч. нoрми щoдo права мирнoгo
прoхoду через теритoрiальне мoре) є кoдифiкацiєю звичаєвих
нoрм МП. Так, Кoнвенцiя 1982 р. рoзкриває змiст принципу права
мирнoгo прoхoду через теритoрiальне мoре та дoстатньo чiткo
встанoвлює правила реалiзацiї такoгo мирнoгo прoхoду.
Oтже, за умoви дoтримання пoлoжень Кoнвенцiї 1982 р.,
судна всiх держав, як прибережних, так i тих, щo не мають вихoду
дo мoря, кoристуються правoм мирнoгo прoхoду через
теритoрiальне мoре [2, ст. 17]. Бiльшiсть правил щoдo реалiзацiї
права мирнoгo прoхoду через теритoрiальне мoре, встанoвлених
Кoнвенцiєю 1982 р., застoсoвуються oднакoвo як дo всiх
тoргoвельних суден (цивiльних суден), так i дo всiх видiв
державних (не цивiльних) суден1.
Вiдпoвiднo дo Кoнвенцiї 1982 р. пiд прoхoдoм (за принципoм
права мирнoгo прoхoду через теритoрiальне мoре) рoзумiється
плавання через теритoрiальне мoре з метoю: а) перетнути це
мoре, не захoдячи у внутрiшнi вoди, не стаючи на рейдi, не стаючи
бiля пoртoвoї спoруди за межами внутрiшнiх вoд; абo b) прoйти у
внутрiшнi вoди абo вийти з них абo стати на рейдi чи стати бiля
1

У контексті застосування Конвенції 1982 р. під «державними суднами» розуміють судна,
які знаходяться на службі уряду держави і використовуються для виконання функцій та
повноважень, які зазвичай відносять до винятково урядових (владних публічних
державних). Зокрема, до державних суден відносять воєнні кораблі, поліцейські, санітарні
судна та інші державні судна, що експлуатуються у некомерційних цілях.
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пoртoвoї спoруди. Вказаний прoхiд пoвинен бути безперервним
i швидким. Прoхiд мoже включати зупинку i стoянку на якoрi,
але лише на стiльки, на скiльки вoни пoв’язанi зi звичайним
плаванням абo неoбхiднi внаслiдoк неперебoрнoї сили абo лиха,
абo якщo вoни здiйснюються з метoю надання дoпoмoги oсoбам,
суднам чи лiтальним апаратам, якi перебувають в небезпецi абo
зазнають аварiї (лиха) [2, ст. 18].
Вище oписаний прoхiд (за принципoм права мирнoгo
прoхoду через теритoрiальне мoре) дoзвoляється лише у випадку,
якщo такий прoхiд є мирним. Кoнвенцiя 1982 р. oкреслює рамки
(змiст) мирнoгo прoхoду. Так, за Кoнвенцiєю 1982 р., прoхiд є
мирним, якщo ним не пoрушується: 1) мир, 2) дoбрий пoрядoк абo
3) безпека прибережнoї держави. Такий прoхiд пoвинен
здiйснюватися вiдпoвiднo дo Кoнвенцiї 1982 р. та iн. нoрм МП.
Дoдаткoвo Кoнвенцiя 1982 р. вказує, щo прoхiд iнoземнoгo
судна не є мирним (тoбтo, вважається таким, щo пoрушує мир,
дoбрий пoрядoк абo безпеку прибережнoї держави), якщo
у теритoрiальнoму мoрi iнoземне суднo здiйснює будь-який з
наступних видiв дiяльнoстi: а) пoгрoзу силoю абo її застoсування
прoти суверенiтету, теритoрiальнoї цiлiснoстi абo пoлiтичнoї
незалежнoстi прибережнoї держави абo яким-небудь iншим чинoм
на пoрушення (oснoвних – авт.) принципiв мiжнарoднoгo права,
втiлених у Статутi Oрганiзацiї Oб’єднаних Нацiй; b) будь-якi
маневри абo навчання зi збрoєю будь-якoгo виду; с) будь-який акт,
спрямoваний на збiр iнфoрмацiї на шкoду oбoрoнi абo безпецi
прибережнoї держави; d) будь-який акт прoпаганди, щo має на
метi пoсягання на oбoрoну абo безпеку прибережнoї держави;
е) пiдйoм у пoвiтря, пoсадку абo прийняття на бoрт будь-якoгo
лiтальнoгo апарату; f) пiдйoм у пoвiтря, пoсадку абo прийняття на
бoрт будь-якoгo вiйськoвoгo пристрoю; g) навантаження абo
вивантаження будь-якoгo тoваруабo валюти, пoсадку абo висадку
будь-якoї oсoби, всупереч митним, фiскальним, iммiграцiйним абo
санiтарним закoнамi правилам прибережнoї держави; h) будь-який
акт навмиснoгo i серйoзнoгo забруднення всупереч Кoнвенцiї
1982 р.; i) будь-яку рибальську дiяльнiсть; j) прoведення
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дoслiдницькoї абo гiдрoграфiчнoї дiяльнoстi; k) будь-який акт,
спрямoваний на ствoрення перешкoд функцioнуванню будь-яких
систем зв’язку абo будь-яких iнших спoруд абo устанoвoк
прибережнoї держави; l) будь-яку iншу дiяльнiсть, яка не має
прямoгo вiднoшення дoпрoхoду [2, ст. 19]. Oкрiм тoгo,
у теритoрiальнoму мoрi iнoземнi пiдвoднi чoвни та iн. пiдвoднi
транспoртнi засoби пoвиннi йти на пoверхнi й пiднiмати свiй
прапoр [2, ст. 20].
Прибережна держава при неoбхiднoстi i з урахуванням
безпеки суднo плавства мoже вимагати вiд iнoземних суден, щo
здiйснюють правoмирнoгo прoхoду через її теритoрiальне мoре,
кoристуватися встанoвленими (передбаченими) для руху суден
мoрськими кoридoрами i схемами пoдiлу руху. Прибережна
держава пoвинна належним чинoм oгoлoшувати прo будь-якi
вiдoмi їй небезпеки для суднoплавства в теритoрiальнoму мoрi
[2, ст. 22–24].
Прибережна держава не пoвинна перешкoджати мирнoму
прoхoду iнoземних суден через її теритoрiальне мoре (за виняткoм
випадкiв, кoли держава дiє так вiдпoвiднo дo Кoнвенцiї 1982 р.).
Прибережна держава також не може пред’являти дo iнoземних
суден вимoги, якi на практицi звoдяться дo пoзбавлення їх права
мирнoгo прoхoду абo пoрушення цьoгo права; а також не може
дoпускати дискримiнацiю за фoрмoю абo пo сутi щoдo суден будьякoї держави абo щoдo суден, якi перевoзять вантажi в будь-яку
державу, з неї абo вiд її iменi [2, ст. 24].
Прибережна держава
мoже приймати в
свoєму
теритoрiальнoму мoрi захoди, неoбхiднi для недoпущення
прoхoду, щo не є мирним. Також прибережна держава мoже
тимчасoвo припиняти в певних райoнах свoгo теритoрiальнoгo
мoря здiйснення права мирнoгo прoхoду iнoземних суден, якщo
таке припинення iстoтнo важливo для oхoрoни її безпеки,
включаючи прoведення навчань з викoристанням збрoї. Таке
припинення повинне здійснюватися без дискримінації і набуває
чиннoстi тiльки пiсля належнoгo йoгo oпублiкування [2, ст. 25].
173

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Прибережна держава не може обкладати інoземнi судна
будь-якими збoрами лише за здійснення ними проходу через
теритoрiальне мoре. Такі судна можуть oбкладатися тiльки
збoрами в oплату за кoнкретнi пoслуги, наданi цьoму судну.
Вказані збoри пoвиннi встанoвлюватися i знiматися без
дискримiнацiї [2, ст. 26].
За загальним правилoм, вiйськoвi кoраблi та iн. державнi
судна, щo експлуатуються в некoмерцiйних цiлях, кoристуються
правoм мирнoгo прoхoду через теритoрiальне мoре на загальних
правилах, щo застoсoвуються дo всiх суден. Прoте, дoдаткoвo
державнi судна кoристуються iмунiтетoм вiд юрисдикцiї iнoземнoї
(у т. ч. iнoземнoї прибережнoї) держави [2, ст. 32, 17]. Якщo якийнебудь вiйськoвий кoрабель не дoтримується закoнiв i правил
прибережнoї держави, щo
стoсуються прoхoду через
теритoрiальне мoре, та iгнoрує будь-яку звернену дo ньoгo вимoгу
прo їх дoтримання, прибережна держава мoже зажадати вiд ньoгo
негайнo пoкинути теритoрiальне мoре [2, ст. 30]. У випадку
вiдмoви такoгo судна пoкинути теритoрiальне мoре, прибережна
держава має правo приймати неoбхiднi захoди для пoпередження
пoрушення [2, ст. 25]. Держава прапoра несе мiжнарoднo-правoву
вiдпoвiдальнiсть за шкоду, нанесену прибережнiй державi
внаслiдoк недoтримання будь-яким вiйськoвим кoраблем абo
iншим державним суднoм, щo експлуатується в некoмерцiйних
цiлях, закoнiвi правил прибережнoї держави, щo стoсуються
прoхoду через теритoрiальне мoре, пoлoжень Кoнвенцiї 1982 р.,
абo iнших нoрм МП [2, ст. 31].
Отже, у міжнародному звичаєвому праві здавна
сформувався принцип права мирного проходу (морських суден)
через територіальне море. Цей принцип нині також утверджений і
розкритий у Конвенції ООН з морського права 1982 р. Відповідно
до цього принципу судна всiх держав (як прибережних, так i тих,
щo не мають вихoду дo мoря) можуть здійснювати мирний прoхід
через теритoрiальне мoре будь-якої держави. Правила такого
проходу, а також права і обов’язки прибережної держави (у
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контексті надання права проходу через своє територіальне море)
встановлені Конвенцією 1982 р. та звичаєвим МП.
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«НІГЕРІЙСЬКІ ЛИСТИ»
ЯК ВИД ШАХРАЙСТВА В ІНТЕРНЕТІ
Одним із важливих факторів, які впливають на поширення
інтернет-шахрайства, є рівень обізнаності користувачів з
можливими загрозами. Для вивчення обрано «нігерійські листи»
як явище, що зародилося невдовзі після винайдення електронної
пошти, але до цього часу широко розповсюджене через неналежну
поінформованість. Дослідження мало на меті показати
особливості цього виду шахрайства.
«Нігерійський
лист»
являє
собою
повідомлення,
що надсилається від імені багатої людини, яка в обмін на грошову
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допомогу обіцяє певний відсоток від своїх збережень. Відзначимо,
що існують й ін. види інтернет-шахрайства, які хоча й дуже
споріднені з «нігерійськими листами», але не здійснюються за
схемою: одна особа пропонує іншій винагороду за те, що остання
надає кошти для того, щоб перша змогла повернути собі свої
заощадження. З одного боку, пропозиція допомогти фінансами
може розглядатися як ініціатива взаємовигідного ділового
партнерства у широкому розумінні, з іншого боку, така пропозиція
є фіктивною, адже особа, яка пропонує, має зовсім інші наміри.
Подібні листи спершу писалися на звичайному папері та
надсилались поштою. Але із поширенням та розвитком інтернету,
шахраї модернізували свої навики та почали зв’язуватися за
допомогою електронної пошти, текстового повідомлення
мобільним телефоном чи через соціальні мережі. Прототипом
сучасних «нігерійських листів» є листи, що надсилалися
традиційною поштою після Першої світової війни Кренцілем
(англ. – Crentsil), колишнім представником колоніального уряду у
Лагосі, тогочасній столиці Нігерії, у британську колонію КейпКост (сьогодні – Гана). У листах автор детально описував ті
магічні сили, які були йому підконтрольні, та обіцяв за певну
плату використати їх на користь адресата (недарма він
підписувався як «професор чудес»). У грудні 1921 р. Кренціла
обвинуватили на підставі трьох пунктів різних розділів
Кримінального кодексу Нігерії, включаючи ст. 419. Але суддя
виніс виправдувальний вирок через недостатню доказову базу,
що сам підсудний сприйняв як допомогу магічних здібностей
уникнути покарання [1].
«Нігерійські листи» також відомі під назвою «419». Зв’язок з
однією з африканських країн пояснюється тим, що їхня перша
масова хвиля «приходила» саме з Нігерії. Нині такі листи
приходять від осіб із різних країн, далеко не завжди бідних, з
нестабільною
політичною
та
економічною
ситуацією.
За підрахунками, у 2006 р. афери, до яких вдавалися шахраї в
мережі «Інтернет», здійснювалися найчастіше з території США
(61 %), Великобританії(16 %) та Нігерії (6 %). До ін. країн,
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де часто локалізувалися шахраї, належали: Кот-д’Івуар, ПівденноАфриканська Республіка, Нідерланди та Іспанія [1]. Число «419» –
це номер статті Кримінального кодексу Нігерії, яка передбачає
покарання за шахрайство. Ця стаття міститься у розділі 38
«Набуття власності шляхом обману. Шахрайство» («Obtaining
Property by False Pretences. Cheating»), глави 1 «Крадіжка та схожі
злочини» частини 6 «Злочини, що стосуються власності та
контрактів» [2].
У чому полягає суть шахрайства? Особа детально розказує
історію про свої великі статки в банку, але через особливі
обставини, наприклад, громадянську війну чи військовий
переворот на батьківщині, у неї немає можливості доступу до
свого рахунку. Інколи розповідь стосується великої спадщини,
до якої важко отримати доступ через законодавчі обмеження чи
величезні податки. Потім ця особа пропонує адресату листа певну
частку від омріяної суми, у випадку, якщо він допоможе у
виведенні коштів за межі держави своєю скромною інвестицією.
При цьому в листах інколи може міститися прохання повідомити
реквізити банківського рахунку адресата, щоб на нього згодом
перерахувати винагороду. У такому разі, крім «нігерійського
листа», здійснюється й «фішинг» (як інший вид шахрайства).
А надана
інформація
згодом
може
використовуватися,
щоб незаконно заволодіти коштами адресата. Часто автор листа
просить сплатити митний збір чи податок, щоб допомогти
звільнити або перевести гроші за межі країни через банк.
Спочатку це невеликі суми, проте, з часом, вони зростають. Якщо
погодитися на провокацію та оплатити, аферист вимагатиме все
більше і більше, мотивуючи отриманням винагороди. Обман
продовжуватиметься до тих пір, поки користувач буде готовим
виконувати всі умови та платоспроможним.
Здавалося б, «інформаційно підковане» сучасне суспільство,
щоденно використовуючи інтернет та електроннітехнології,
є добре обізнаним з різними видами інтернет-шахрайства. Однак,
в багатьох далеко віддалених від культурних мегаполісів куточках
планети (і не тільки там) ще залишилися ті, хто готовий повірити
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аферистам. Нині жертвами «нігерійських листів» нерідко стають
самі жителі Нігерії, а їхні автори досить часто видають себе за
уродженців Гани. Із розвитком техніки зловмисники освоюють
нові інструменти впливу через соціальні мережі та вивчають для
своїх махінацій дієві психологічні прийоми.
Дослідження явища «нігерійських листів» показує, що тонка
межа між діловою пропозицією та шахрайським планом вимагає
від користувача інтернету проявляти обережність по відношенню
до всіх повідомлень, де порушується питання фінансової
допомоги. Не завжди може спрацювати фільтр від спаму, зокрема,
якщо повідомлення надсилають через соціальні мережі. Технології
розвиваються, а разом з ними з’являються і нові способи обману.
Поки на світі існують люди, які за своєю природою схильні
довіряти та співпереживати, з малою ймовірністю вдасться
викорінити шахрайство в інтернеті повністю, і навіть такі «старі
техніки» як розглянута вище набувши осучасненого вигляду,
працюватимуть надалі.
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АМБІТНА ЦІЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ –
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ОСВІТИ:
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ
Однією із прерогатив Європейського Союзу (далі – ЄС) є
інтенсифікація процесів інтеграції у сфері освіти, що не є
випадковим, адже освіта є важелем розвитку та процвітання
Співтовариства, частиною рішення, спрямованого на надання
більшій кількості людей гідних робочих місць, кращого
реагування на потреби в навичках та зміцненні європейської
стійкості в умовах швидких та глибоких змін, викликаних
технологічною революцією та глобалізацією.
Центровою ідеєю освітньої політики ЄС на цьому етапі є
формування Європейського простору освіти (далі – ЄПО),
що забезпечить можливість молоді здобувати найкращу освіту та
підготовку із подальшим працевлаштуванням у будь-якому
куточку Європи. Загалом, презентуючи своїм Повідомленням
2017 року ЄПО, Європейська комісія (далі – ЄК) визначила
невід’ємні його елементи, а саме: надання
змоги усім
скористатися міжнародною мобільністю через освітні програми
ЄС із збереженням в подальшому інформації про академічні
здобутки у Європейській карті студента; взаємне визнання
дипломів про здобуту середню та вищу освіту; поширення
мультилінгвізму – на додаток до рідної мови знання ще двох
інших мов; сприяння навчанню протягом життя; підтримка
вчителів, шляхом збільшення кількості тих, хто бере участь у
освітніх програмах обміну; створення мережі європейських
179

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
університетів
для транскордонної співпраці; збільшення
інвестицій в освіту як на рівні самого ЄС так і на державному
рівні 1.
Практична реалізація запланованих ініціатив розпочалася у
січні 2018 р. із затвердженням ЄК першого плану заходів. Так,
першими кроками стали: розробка пропозиції про оновлення
Рекомендації Ради щодо ключових компетенцій для навчання
впродовж життя із приділенням особливої уваги просуванню
підприємницької діяльності та інноваційно орієнтованих методів
мислення з метою розкриття особистісного потенціалу, творчості
та самовдосконалення. Більше того, ЄК пропонує кроки для
сприяння компетентності в галузі науки, техніки, інженерії та
математики із мотивуваванням молоді розпочинати кар’єру саме в
цих галузях. Загалом, запровадження цих заходів допоможе
державам-членам краще підготувати тих, хто навчається до зміни
ринків праці та для активного громадянства в більш
різноманітних, мобільних, цифрових та глобальних суспільствах
2. Того ж року Радою ЄС було прийнято відповідну нову
Рекомендацію 3.
Наступним кроком стало прийняття ЄК Плану дій із
цифрової освіти (англ. Digital Education Action Plan), який
окреслює, яким чином ЄС може допомогти людям, закладам
освіти та системам освіти краще адаптуватися до життя і роботи в
епоху швидких цифрових змін, зокрема, поширення використання
цифрових технологій для викладання та навчання; розвиток
цифрових компетенцій та навичок, необхідних для життя та
роботи у вік цифрової трансформації; та вдосконалення освітніх
систем шляхом кращого аналізу даних та прогнозування 4.
І останнім заходом першого плану дій стала пропозиція
прийняття Рекомендації Ради про спільні цінності, інклюзивну
освіту та європейський вимір викладання, яка пропонує шляхи, за
допомогою яких освіта може допомогти молоді зрозуміти
важливість та дотримання спільних цінностей, викладених у ст. 2
ДЄС 5, а саме: поваги до людської гідності, свободи, демократії,
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рівності, верховенства права і поваги до прав людини 6. Згодом
відповідна Рекомендація була прийнята Радою 7.
У травні 2018 р. ЄК своїм черговим Повідомленням було
представлено другий план дій у формуванні ЄПО, який поряд із
посиленням програми Erasmus+, покращенням умов для
співпраці у сфері європейської політики освіти та підготовки,
підтримкою реформ держав-членів через Європейський семестр та
покращення цільового використання європейських фондів
покликаний забезпечити створення ЄПО до 2025 року. Цей пакет
дій також включає пропозиції щодо рекомендацій Ради: з питань
ранньої освіти та догляду за дитиною, про автоматичне взаємне
визнання дипломів та періодів навчання за кордоном та про
вдосконалення викладання та вивчення мов 8. Зазначимо, що дві
з трьох відповідних рекомендацій (щодо ранньої освіти та
вивчення мов) було прийнято Радою у травні 2019 р. 9.
Натомість, питання автоматичного взаємного визнання
дипломів та періодів навчання за кордоном є більш проблемним,
адже, як показує міжурядовий Болонський процес (далі – БП),
ініційований ще у 1999 р., він лише сприяв, однак, станом на
сьогодні так і не забезпечив взаємне визнання дипломів у вищій
освіті у 48 країнах. Це пов’язано із тим, що процеси розпізнавання
часто є повільними, залишаються на розсуд окремих установ і
недостатньо прозорі. Водночас, ЄС жодним чином не
применшуючи позитивний досвід БП, Лісабонської конвенції про
визнання та багатосторонніх угод між групами держав-членів,
таких як рішення Бенілюксу 2018 р. про застосування принципу
автоматичного визнання усіх дипломів та ступенів на всіх рівнях
вищої освіти 10 використовуватиме досягнутий прогрес на
шляху до даної мети. Зокрема, продовжиться подальше
застосування існуючих інструментів, які можуть підтримувати
визнання кваліфікацій та результатів навчальних періодів за
кордоном, таких як Europass, Європейська кваліфікаційна рамка,
Європейська система трансферу кредитів, Європейська система
кредитів для професійного навчання та ін. Це буде
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супроводжуватися діями, які будуть зміцнювати довіру до систем
освіти одна одної, і підтримкою держав-членів у покращенні
визнання з метою сприяння академічній мобільності.
На середньому рівні запропонована ЄК Рекомендація
спрямована на поліпшення процесів визнання середніх
кваліфікацій, що надають доступ до вищої освіти, у тому числі
професійно-технічної. Крім того, вона сприятиме визнанню
результатів навчального періоду за кордоном, щоб дозволити
зарахування до наступного року навчання чи школи 11.
Необхідно зауважити, що особливістю БП є те, що хоч він і
виходить за рамки ЄС та був сформований в якості окремого
міжурядового процесу, нині він є невід’ємним компонентом його
освітньої політики. Водночас, наголосимо, що ЄПО буде
спиратися саме на досягнення Європейського простору вищої
освіти (далі – ЄПВО), що надасть змогу державам-членам ЄС
максимізувати та активізувати зусилля у перетворенні своїх
освітніх систем на кращі, більш конкурентоспроможні і
всеохоплюючі, надихаючи, при цьому, країни, які не є членами
ЄС, і ЄПВО в цілому. Виходячи із зазначеного вище, можемо
констатувати, що процеси формування ЄПО та ЄПВО є
взаємозумовленими та взаємопроникаючими процесами, які
побудовані на спільних цілях та завданнях. При цьому основним
правовим інструментом формування ЄПО є акти «мʼякого» права
(англ. «softlaw») ЄС, які не породжують жодних прямих
зобов’язань для держав-учасниць та приймають форми
рекомендацій, повідомлень тощо.
Список використаних джерел:
1. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions «Strengthening European
Identity through Education and Culture», 14 November 2017. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN.
182

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
2. New measures to boost key competences and digital skills, as
well as the European dimension of education. European Commission,
Brussels, 17 January 2018. URL: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-102_en.htm.
3. Council Recommendation of 22 May 2018 on key
competences for lifelong learning. Official Journal of the European
Union. С 189. 4.6.2018. pp. 1–13.
4. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education
Action
Plan,
17
January
2018.
URL:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-educationaction-plan.pdf.
5. Proposal for a Council Recommendation on promoting
common values, inclusive education, and the European dimension of
teaching,
17
January
2018.
URL:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendationcommon-values-inclusive-education-european-dimension-ofteaching.pdf.
6. Consolidated versions of the Treaty on European Union and
the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal
of the European Union. C 326/01. 2012. 416 p.
7. Council Recommendation of 22 May 2018 on promoting
common values, inclusive education, and the European dimension of
teaching. Official Journal of the European Union. С 195. 7.6.2018.
pp. 1–5.
8. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions «Building a stronger
Europe: the role of youth, education and culture policies», 22 May
2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
CELEX:52018 DC0268.
9. Council Recommendation of 22 May 2019 on High-Quality
Early Childhood Education and Care Systems. URL: https://eur183

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CONSIL:ST_9014_2019_INIT&from=EN.
10. Greenlight for the mutual recognition of the level of higher
education qualifications in the Benelux countries. URL:
https://ec.europa.eu/futurium/en/
institutional-matters/green-lightmutual-recognition-level-higher-education-qualifications-benelux.
11. Proposal for a Council Recommendation on promoting
automatic mutual recognition of higher education and upper secondary
education diplomas and the outcomes of learning periods abroad.
22.5.2018.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1530526890119&uri=CELEX%3A52018DC02
70.
УДК 343 (045)

Мотлях Олександр,
доктор юридичних наук, професор,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна;
Тодосієнко Анна,
старший викладач,
Національний авіаційний університет,
м. Київ, Україна

ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОТИДІЇ
МОЛОДІЖНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ:
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Одним із негативних явищ сьогодення є молодіжний
екстремізм. Він являє собою всебічну загрозу людині, державі й
суспільству. Із позиції науки кримінології молодіжний екстремізм
розглядається як полігамне соціально-негативне явище, що
базується на прихильності окремих політичних партій,
організацій, груп, громадян до крайніх екстремістських поглядів,
які виражаються в публічній формі насильницьких дій, що
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спричиняють собою загрозу національній безпеці та суспільству в
цілому» [7, с. 215].
Молодіжний екстремізм несе у собі не тільки
внутрішньодержавну, а й міждержавну загрозу, а тому й протидія
йому повинна мати продуманий, зважений загальнопланетарний
характер. Однак далеко не у всіх державах світу належним чином
приділяється увага цьому питанню, саме з позиції законодавчої
регламентації протидії екстремістській діяльності. Причиною тому
є різний соціальний розвиток країн, полярні політичні погляди на
проблематику
молодіжного
екстремізму,
латентність
і
завуальованість проявів такого виду злочинної діяльності тощо.
Задля наочності продемонструємо кілька країн в яких
проблематика цього питання є однією із ключових. До прикладу
Сполучені Штати Америки (далі – США). Ще у 1993 р.
Міністерством оборони цієї країни був прийнятий Статут FM 10019, FM 7-10 «Внутрішньодержавні операції». Він визначив
пріоритетне завдання збройним силам США у запобіганні актам
збройного насильства і тероризму усередині держави у взаємодії з
органами цивільної влади. У цьому документі зазначено, що
збройні сили можуть бути задіяні для охорони важливих об’єктів і
проведення спецоперацій щодо припинення дій екстремістських
організацій [2, с. 31].
Належну увагу протидії молодіжному екстремізму
приділено у Великій Британії. У цій країні запроваджена низка
нормативно-правових актів, які є чинними як для всього
Сполученого Королівства, так і виокремленими для регіональних
територій. Слід наголосити, що Велика Британія вирізняється
своєю всеохоплюючою та суперечливою стратегією протидії
екстремізму та радикалізації «Prevent» як складової Стратегії
боротьби з тероризмом CONTEST. Оновлена версія Стратегії
«Prevent» була затверджена у 2011 р. та визначила три ключові
засади діяльності загальнодержавних та місцевих органів влади у
напрямі: ідеологічної боротьби, підтримки вразливих осіб та
роботу з секторами, де найбільший ризик радикалізації.
У Стратегії по-особливому представлено поняття «екстремізм»,
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тобто «відкрите або активне протистояння фундаментальним
британським цінностям, включаючи демократію, верховенство
права, особисту свободу, взаємну повагу та толерантність до
різних конфесій і переконань» [1].
Що ж до країн колишнього Радянського Союзу, то питання
протидії молодіжному екстремізму, безперечно, є актуальним і
водночас проблемним, оскільки в окремих суверенних державах
воно законодавчо врегульовано, а в інших – на стадії розробки та
законодавчого упорядкування.
Так, у Республіці Білорусь з 2007 р. чинним є Закон
«Про протидію екстремізму», який визначає правові та
організаційні засади протидії цим злочинам з метою захисту прав,
свобод і законних інтересів особистості, конституційного ладу і
територіальної цілісності та забезпечення безпеки суспільства і
цієї держави. У цьому Законі екстремістську діяльність визначено
як діяльність громадян Республіки Білорусь, іноземних громадян
або осіб без громадянства або політичних партій, інших
громадських об’єднань, релігійних та інших організацій з
планування, організації, підготовки і проведення дій, спрямованих
на: насильницьку зміну конституційного ладу і (або)
територіальної цілісності Республіки Білорусь; захоплення або
утримання державної влади неконституційним шляхом; створення
організації
для
здійснення
екстремістської
діяльності,
екстремістської організації, екстремістської групи; створення
незаконного збройного формування; здійснення терористичної
діяльності та деякі інші види діяльності. Також у Республіці
Білорусь Кримінальним кодексом передбачено відповідальність за
створення екстремістського формування (ст. 361.1) та за
фінансування
діяльності
екстремістського
формування
(ст. 361.2) [3].
У Російській Федерації (далі – РФ) прийнятий Федеральний
закон «Про протидію екстремістській діяльності» ще у 2002 р.
У цьому Законі, на відміну від білоруського, немає визначення
екстремізму, є простий перелік дій, які, згідно з поглядом
російського законодавця, підпадають під вказане поняття:
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насильницька зміна основ конституційного ладу і порушення
цілісності РФ; публічне виправдання тероризму й іншої
терористичної діяльності; розпалювання соціальної, расової,
національної або релігійної ворожнечі; пропаганда винятковості,
переваги або неповноцінності людини за ознакою її соціальної,
расової, національної, релігійної або мовної приналежності або
ставлення до релігії тощо [5].
Специфічною недолугістю цього Закону є те, що він
встановлює дуже розмиті межі матеріалів, які можна у цій країні
визначити як екстремістські. У ЄКРН РЄ констатують,
що РФ ігнорує їх пріоритетні настанови. Комісія «наполегливо»
рекомендує владі РФ «переглянути визначення екстремізму в
Федеральному законі про протидію екстремістській діяльності для
забезпечення того, щоб воно поширювалося лише на загрозливі
випадки, пов’язані з ненавистю і насильством», а також «чітко
викласти ті критерії, які повинні дотримуватися для того, щоб
оголосити який-небудь матеріал екстремістським» [6].
Також, у Кримінальному кодексі РФ міститься низка статей,
які встановлюють кримінальну відповідальність саме за
здійснення екстремістської діяльності (не беручи до уваги
відповідальність за тероризм та інші подібні прояви): публічні
заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280),
організація
екстремістського
співтовариства
(ст. 280-1),
організація діяльності екстремістської організації (ст. 280-2),
фінансування екстремістської діяльності (ст. 280-3).
У Молдові прийнятий у 2003 р. Закон «Про протидію
екстремістській діяльності», метою якого визначено захист прав і
свобод людини, основ конституційного ладу та забезпечення
цілісності та безпеки Республіки Молдова, встановлення правових
та організаційних основ протидії екстремістської діяльності,
а також відповідальності за її здійснення. Екстремізм, згідно з цим
Законом, – це позиція, доктрина деяких політичних течій, які на
основі крайніх теорій, ідей або поглядів прагнуть за допомогою
насильницьких або радикальних заходів нав’язати свою програму.
Протидія екстремістській діяльності здійснюється у цій країні за
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такими основними напрямами: a) проведення профілактичних
заходів, спрямованих на попередження екстремістської діяльності,
у т. ч. на виявлення і подальше усунення причин і умов,
що сприяють здійсненню екстремістської діяльності; б) виявлення,
попередження та припинення екстремістської діяльності
громадських і релігійних об’єднань, засобів масової інформації,
інших організацій і фізичних осіб [4].
Що ж до нашої держави, України, то на разі це питання є
одним із пріоритетних, з урахуванням нинішньої політичної
і військової ситуації, в якій ми перебуваємо, що значно збільшило
кількість проявів екстремізму, зокрема молодіжного, і становить
загрозу національній безпеці й суспільству. Протидія проявам
екстремізму нині залишається питанням відкритим і законодавчо
не врегульованим. У науковому середовищі існує дискусія щодо
того чи потрібно впорядковувати окремим законом протидію
екстремізму, адже є чинним Закон України «Про боротьбу з
тероризмом» 2003 р., з оновленою його редакцією 2016 р. і
визначеними норми Кримінального кодексу України. Ми ж
поділяємо точку зору тих, хто підтримує виокремлення протидії
екстремізму і його проявів в окремий законодавчий акт, оскільки
не можна ототожнювати цю злочинну діяльність із
терористичною, бо вона передбачає дещо іншу мету і завдання.
Наразі є підготовленим Проєкт такого Закону і він перебуває у
комітетах Верховної Ради України на опрацюванні, а тому
сподіваємося на позитивний шлях його прийняття.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»
У МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» ЧЕРЕЗ СПІВВІДНОШЕННЯ
ДЕФІНІЦІЙ У ЗАКОНОДАВСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ
Для розуміння проблеми захисту та загроз персональних
даних в мережі «Інтернет» потрібно визначити, що таке
персональні дані за українським законодавством. Визначення
поняття «персональні дані» подано у ст. 2. Закону України «Про
захист персональних даних». Згідно Закону, персональні дані – це
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відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована [1].
Варто також зазначити, що визначення регулює персональні
дані на міжнародному рівні. Конвенція Ради Європи «Про захист
фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних»
від 28 січня 1981 р. визначає термін «персональні дані» як «будьяку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або
особи, що може бути конкретно визначеною» [3].
В українському законодавстві термін «персональні дані»
ототожнюються із терміном «інформація про фізичну особу».
У ст. 11 Закону України «Про інформацію» зазначено:
«Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно ідентифікована» [2].
У країнах Західної Європи та США із терміном
«персональні дані» широко застосовують терміни: «personal
information», «personally identifing information» та «sensitive
personal information» – це будь-яка інформація, що стосується
ідентифікованої особи [5, p. 349].
Перелік
персональних
даних,
які
найширше
використовуються в мережі «Інтернет» і можуть бути викрадені
або використані у корисливих цілях подані Національним
інститутом стандартів і технологій США: ПІБ (прізвище, ім’я, по
батькові), обличчя, домашній адрес, ідентифікаційний код, адреса
електронної пошти, серія та номер паспорта, реєстраційний номер
пересувного засобу, водійське посвідчення, відбитки пальців,
підпис, номер кредитної картки, дата народження, номер
телефону, ім’я для входу в мережу (логін).
Існують також ін. особистості дані, які можуть
використовувати персональні дані, проте вони є загальними
даними, якими володіє велика кількість людей: ім’я або прізвище,
країна або місто народження, вік, раса або стать, місце роботи або
навчання, рівень зарплати або посада, файли – cookie.
Файли «cookie» – це невеликі текстові файли, які вебсайт
надає для зберігання на комп’ютері або мобільному пристрої
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користувача. Файли cookie широко використовуються для
підвищення ефективності вебсайтів, зберігаючи налаштування
користувача. Вони також використовуються для відстеження
історії перегляду інтернету, створення профілю користувача, а
також для відображення цільової онлайн-реклами на основі
уподобань користувача.
Користувачі, які бажають залишитися анонімними в мережі
«Інтернет», часто використовують анонімний опис про себе.
Як приклад: «25-річний білий чоловік, який працює в "Uber"».
Згідно цього опису, користувач не хоче, щоб його персональні
дані були публічно відомі. За окремими частинами цього опису
неможливо ідентифікувати персональні дані користувача, проте
при об’єднанні цих даних існує велика ймовірність ідентифікації
особи.
Дослідницька група на чолі з професором Л. Свіней з
Університету Карнегі-Меллон у 1990 р. провела експеримент,
результат якого показав, що 87 % населення можна
ідентифікувати за трьома ознаками: поштовий індекс, стать і дата
народження [6].
Європейський суд зараховує до персональних даних менш
чітку інформацію про особистість, як-от:
– запис робочого часу, що включає інформацію про час,
коли працівник починає і закінчує свій робочий день, а також
перерви і час, який не відноситься до робочого часу;
– особисті записи, відповіді на тестові питання, які містять
певні ремарки, і теоретично можуть ідентифікувати особистість;
– комп’ютерні ІР-адреси. IP-адреси – це тип цифрового
відбитку, який ідентифікує комп’ютер до вебсервера. Як правило,
інтернет-абонент має одну IP-адресу, пов’язану з ними або його
сім’єю. Статична IP-адреса не змінюється. Динамічна IP-адреса,
яка може бути призначена комп’ютеру постачальником послуг
інтернету, змінюється кожного разу, коли пристрій отримує
доступ до інтернету. Оператори вебсайтів часто записують та
відстежують поведінку користувачів у мережі в комерційних
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цілях, а також розкривають запит правоохоронним органам і
власникам захищеного авторським правом вмісту за запитом;
– суб’єктивна інформація: така як судження або оцінка
можуть бути персональними даними;
– оцінка кредитоспроможності;
– оцінка виконання робіт роботодавцем.
Європейський суд також виокремлює спеціальну категорію
персональних даних, які містять більш високий рівень захисту.
Ці дані включають генетичні, біометричні та медичні дані, а також
дані, які виявляють расове та етнічне походження, політичні
погляди, релігійні чи ідеологічні переконання або членство у
профспілках [4].
Отже, виснуємо, що будь-яка інформація може містити дані
персонального характеру за умови, що вона стосується якоїсь
конкретної особи.
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НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДІАЛОГ ЩОДО
ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Культурна спадщина, її доля за різних обставин воєнного
часу з локальної перетворилася на актуальну проблему
міжнародного значення і набуває нині все більш глобального
масштабу, іноді, викликаючи непорозуміння і навіть конфлікти
між країнами. Варто зазначити, що від післявоєнного часу
вирішення цих складних питань затягнулося на багато десятиліть.
У цьому відношенні слушно хоча б фрагментарно розглянути
непростий досвід Німеччини і Польщі останніх десятиліть у
розв’язанні проблем розшуку та реституції втрачених, викрадених
чи незаконно відчужених творів мистецтва. Взявши до уваги
приклад Німеччини і Польщі, зазначимо, що німецько-польські
відносини в культурній сфері обтяжені складними наслідками
подій Другої світової війни. Важливою і донині невирішеною у
цьому зв’язку залишається проблема повернення і реституції
культурних цінностей, пограбованих і переміщених напередодні
та в роки Другої світової війни.
Варто підкреслити, що Німеччина і Польща намагалися
здебільшого виважено підходити до вирішення таких делікатних і
болючих питань у двосторонніх відносинах. Починаючи з 1992 р.
об’єднана Німеччина і Польща ведуть переговори на основі
договору про добросусідство і шукають можливості задля
вирішення непорозумінь, що виникли. Однак, донині зроблені
кроки ще не принесли бажаних результатів [3].
Під час переговорів про повернення культурних цінностей
між Федеральним урядом Німеччини і сеймом Республіки Польща
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у лютому 1992 р. йшлося про культурні цінності в Німеччині,
які походили з тодішніх і нинішніх польських територій;
про культурні цінності в Польщі, які походять з території сучасної
ФРН; культурні цінності у Польщі і Німеччині, які мають
походження з колишніх німецьких східних областей (сучасної
Польщі). Вивантажені на Сході по той бік лінії Одер-Лаузіц-Ніса
культурні цінності потрапили після 8 травня 1945 р. до польського
володіння. Частина культурних цінностей, яка опинилася в
Радянській зоні окупації, була вивезена трофейними бригадами
Радянської Армії до СРСР.
У суперечках за повернення культурних цінностей виникли
певні непорозуміння. Так, у 2005 р. переговорний процес було
пригальмовано, саме тоді у Польщі спостерігалася неоднозначна
реакція на вихід з друку статті Тоно Ейтеля у збірці «Культурні
цінності у Другій світовій: зберігання–знаходження–повернення»
[4]. Тоно Ейтель – колишній німецький посол в ООН
у Нью-Йорку, а з 2002 р. посол з особливих доручень для
переговорів з Польщею і Україною у справі повернення
культурних цінностей написав наступне: ґрунтовні проблеми
щодо трофейного мистецтва ми маємо лише з двома колишніми
воєнними противниками: Росією і Польщею. Усі інші держави,
жахливо зневажені вермахтом, такі як Україна, зважилися на
політику реституції. Польські політики, експерти і публіцисти
зреагували з великим обуренням на такий виклик. Вони звернули
увагу на те, що у промовах культурні цінності кваліфікуються як
«трофейне мистецтво».
Так, ще в Гаазькому воєнному порядку від 1907 р.
з урахуванням правової складової було чітко прописано, що твори
мистецтва і науки, присвячені службі Божій, благочинності,
викладанню, мистецтву» на окупованій території захищені від
нападу окупаційної влади, незалежно від того чи знаходяться вони
у приватній або публічній власності.
Не варто забувати про великі акції знищення та руйнування
польських музеїв, бібліотечних і архівних зібрань, які починаючи
з 1939 р. проводилися німецькими айнзатцгрупами і вермахтом.
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Викрадені колекції наприкінці війни були разом з німецькими
вивезеними зібраннями розподілені між окупаційними зонами.
Німецькі культурні цінності, які від бомбардувань були перевезені
на зберігання у більш безпечні регіони і зараз залишаються
об’єктом для переговорів. Вони потрапили у володіння польських
установ через пересування кордонів Польщі на захід, згідно
Потсдамських домовленостей. Яскравим прикладом тут виступає
т. зв. «Берлінка» – зібрання цінних інкунаблів і автографів
Моцарта, Бетховена, Баха, Гете і Шиллера з володіння Прусської
Державної бібліотеки. Ці експонати зберігалися у Грюссау
в Сілезії, а після закінчення війни потрапили до Кракова.
Важко визначити точно, скільки німецьких культурних
цінностей знаходиться в сучасній Польщі, однак колекція,
що стала символом втраченого німецького мистецтва є значною
частиною Прусської державної бібліотеки, яка починаючи з
1946 р. належить до Ягелонської бібліотеки в Кракові. Ці фонди
Прусської державної бібліотеки називають у Польщі «Берлінка»,
вони викликають особливу стурбованість німецької нації не тільки
через їх велику кількість, але й тому, що вони містять рукописи
найвідоміших німецьких митців.
Важливо підкреслити, що у період 1995–1996 рр. німецькі
експерти провели ґрунтовні пошуки об’єктів часів Другої світової
війни у понад 500 закладах культурного спрямування. У той самий
період Федеральний уряд закликав німецьке населення сповіщати
про чужі культурні цінності, які з часів війни знаходяться у
власному приватному володінні і повертати їх. Тому, на думку
німецьких експертів, враховуючи низку таких відповідальних і
важливих заходів, все ще висловлювані Польщею припущення про
те, що у німецьких музеях зберігається велика кількість
викрадених культурних цінностей не мають під собою ґрунтовних
підстав.
На нашу думку, важливим кроком у справі вирішення
багатьох суперечливих питань у цій площині могла б бути
реалізація пропозиції німецьких колег щодо вільного допуску
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експертів з обох країн до музеїв і їх запасників, яку Польща
донині відхиляє.
Поряд із наслідками Другої світової війни і складнощами,
які ще мають бути подолані, варто назвати окремі приклади
повернення безцінних картин, вивезених під час війни. Так, доволі
яскравими прикладами непорозумінь та кооперації між
Німеччиною і Польщею є багаторічна боротьба шанувальників
мистецтва за картину «Пані з горностаєм». Цей шедевр із музею
Чарторийських у Кракові вважається одним із найцінніших творів,
який належить Польщі. Господарем картини є Адам Кароль
Чарторийський, глава польської княжої династії.
Незадовго до початку Другої світової війни її переховували,
але у вересні 1939 р. вона потрапила до рук нацистів. Наприкінці
війни «Пані з горностаєм» була виявлена польсько-американською
комісією, а коли у травні 1945 р. Ганс Франк був затриманий
американськими військовими під час втечі з Польщі до
Німеччини, серед його майна була знайдена «Пані з горностаєм».
Згідно рішенню Нюрнбергського трибуналу його стратили,
а картина «Пані з горностаєм», автором якої виявився сам
Леонардо да Вінчі була передана Польщі [1].
Так, лише у 1946 р. після тривалих і небезпечних подорожей
картина була повернута Польщі і нині зберігається у краківському
Музеї Чарторийських. Важливо зазначити, що це єдина картина
Леонардо да Вінчі на території Польщі. За часів панування
націонал-соціалізму картина належала державі і лише на початку
90-х рр. права на картину були повернуті власникам.
Важливу роль свого часу ця картина відіграла у відносинах
між Німеччиною і Польщею. Варто зазначити, що саме у 2000 р.
відбулося певне зміцнення німецько-польських зв’язків у
культурній сфері. Яскравим прикладом цьому стала виставка
«Обличчя ренесансу» 2011 р. На виставці були продемонстровані
полотна з п’ятидесяти музеїв світу, вперше в одній експозиції
організаторам вдалося зібрати близько 150 портретів епохи
Відродження. Серед інших особливо виділили одну картину –
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«Пані з горностаєм», написану Леонардо да Вінчі у період
1489–1490 рр. [1].
Cлід наголосити на культурно-історичному значенні цього
шедевру, який став досягненням у портретному мистецтві. Поява
такого цінного експонату на експозиції в Берліні через багато
років дискусій і суперечностей підкреслила його історичну
значущість. Отже, передачу Республікою Польща картини «Пані з
горностаєм» у тимчасове користування берлінському музею варто
розцінювати як жест порозуміння та примирення.
Однак важливо звернути увагу на той факт, що деякі
картини, викрадені з музею Чарторийських так і не були
повернуті. До числа таких належить картина Рафаеля «Портрет
молодого чоловіка», картина Нероцціо ді Бартоломео дей Ланді
«Марія з дитиною», картина французько-нідерландського майстра
XV ст. «Свята з книгою». Не була повернута до Кракова і картина
Пітера Брюгеля «Боротьба карнавалу з масляницею», назва якої
значилася в одному із списків творів мистецтва, вивезених із
музею у Кракові. Уповноважені Франка занесли її до списку
встановлених творів мистецтва. У цьому зв’язку виникає низка
питань – куди поділися всі ці картини? Якою була їх доля під час
війни та після її закінчення?
Донині від 10000 до 15000 картин з довоєнних зібрань
Польщі вважаються безслідно зниклими [2].
Актуальним залишається питання поліпшення захисту
культурних цінностей, запобігання їх вивезення за кордон,
продажу або навіть знищення під час та у наслідок війн і збройних
конфліктів.
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«ПЕКІНСЬКІ ПРАВИЛА» ЯК ДЖЕРЕЛО
МІЖНАРОДНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
Однім із важливих процесів сьогодення є гуманізація права,
яка направлена на розширення сфер правового захисту, зокрема на
категорії найбільш вразливих верств населення, якими нині є діти.
Неповнолітні правопорушники, які вчиняють злочини від дрібної
крадіжки до вбивства, часто стикаються з жорсткими вироками та
позбавленням волі в системах загального правосуддя, що порушує
їх права, а також принципи міжнародно-правового захисту прав
дітей. Разом із тим ускладнення соціального життя в умовах
нестабільної політичної та економічної ситуації супроводжуються
втягненням малолітніх правопорушників у нові види злочинної
діяльності, зокрема: тероризм (13 листопада 2015 р., під час
здійснення жахливого теракту у Парижі, були задіяні три особи
від 15 до 18 років), незаконний обіг наркотиків, незаконна
торгівля зброєю, кіберзлочини тощо.
Належний захист прав дітей, профілактика підліткової
злочинності та забезпечення умов соціалізації дітей викликало
створення нової галузі права – ювенального права та відповідно
ювенальної юстиції. Головним завданням ювенальної юстиції
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постає захист прав дітей шляхом створення системи органів,
установ та організацій, які здійснюють правосуддя. Разом із тим
ювенальна
юстиція
передбачаєсоціально-психологічну
реабілітацію неповнолітніх, які вчинили злочин (у тому числі
засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі),
так і неповнолітніх жертв злочинів.
Проблеми міжнародного ювенального права в сучасній
українській юриспруденції висвітлюють О. І. Вінгловська,
В. В. Вітвіцька,
Н. М. Крестовська,
В. В. Лутковська,
О. М. Старовойтова. У той же час тема ювенальної юстиції
розглянута у значно звуженому форматі та представлена
окремими
роботами
В. В. Романюка,
І. Я. Мокрицької,
Є. С. Назимко та ін. Серед російських дослідників слід виділити
дослідження К. В. Лисукової та Є. Б. Мельнікової.
У цій статті мова буде йти про мінімальні стандартні
правила, які стосуються відправлення правосуддя щодо
неповнолітніх – «Пекінські правила» (надалі – Правила).
Цей документ Організації Об’єднаних Націй від 29 листопада
1985 р. є визначальним міжнародним нормативно-правовим актом
щодо відповідальності неповнолітніх [3]. Він представляє групу
джерелювенальної юстиції, що мають рекомендаційний характер
(«м’яке міжнародне право») [1]. Важливість Правил як джерела
міжнародної ювенальної юстиції в тому, що задекларовані в ньому
міжнародно-правові стандартиповинні були стати моделлю для
держав-учасниць, а їх положення сформульовані таким чином,
щоб вони могли застосовуватися в рамках різних правових систему контексті економічних, соціальних та культурних умов. Саме з
Пекінськими правилами пов’язуються уявлення про новий етап
розвитку правосуддя для неповнолітніх.
Структура документу складається з 6 частин, в яких
сформульовано 30 правил з коментарями до них [3]. Частина
перша «Загальні принципи» складається з правил, направлених на
упередження злочинів та правопорушень шляхом створення умов
для забезпечення благополуччя неповнолітніх, зменшення
втручання з боку закону та справедливого й гуманного
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поводження з підлітком, який знаходиться у конфлікті із законом
(ст. 1.1–1.4).
У цілому міжнародно-правові стандарти, запропоновані
Правилами, зводилися до наступних положень: 1) визначення
поняття «неповнолітній правопорушник», яким є дитина або
молода особа (від 7 до 18 років або старше), що підозрюється у
скоєнні правопорушення або що здійснила його та може бути
притягнута до відповідальності у формі, що відрізняється від
застосовної до дорослого (2.2); 2) застосування поняття
«статусного злочину» – мається на увазі, що коло дій,
які розглядаються в якості правопорушень, ширше саме для
неповнолітніх, ніж для дорослих (наприклад, прогули у школі,
погана поведінка у школі та сім’ї та ін.); 3) обґрунтування
розумної нижчої вікової межі кримінальної відповідальності
неповнолітніх, яка зазвичай різніться в залежності від історичних і
культурних особливостей держав, але повинна враховувати
аспекти емоційної, духовної та інтелектуальної зрілості (4.1);
4) основними цілями правосуддя мають бути забезпечення
благополуччя неповнолітнього та дотримання «принципу
співмірності», направленого на обмеження застосування карних
санкцій (коли покарання та засоби впливу на неповнолітніх
порушників мають відповідати тяжкості правопорушення і
враховувати індивідуальні особливості правопорушника та
обставини правопорушення) (5); 5) врахування особливих потреб
неповнолітніх при здійсненні, зазначеного у Правилах, обсягу
дискреційних повноважень (6.1–6.3), що, як зазначає російська
дослідниця Е. Б. Мельникова, є спробою подолати існуючий в
теорії і практиці правосуддя конфлікт між розширенням і
звуженням дискреційних судових повноважень у справах,
що стосуються неповнолітніх [2, с. 174–175]; 6) наголошення на
важливості
забезпечення
права
неповнолітнього
на
конфіденційність з метою його захисту від негативних наслідків
опублікування та оприлюднення у засобах масової інформації
матеріалів щодо їх справи (ст. 8). Саме тому в країнах,
які дотримуються «Пекінських правил», існує заборона на
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розголошення в пресі будь-яких відомостей про неповнолітнього
обвинуваченого, підсудного, а також про обставини справи.
На думку Є. С. Назимко, «існує концепція стигматизації
(«таврування») неповнолітнього обвинуваченого, підсудного «за
допомогою» судового процесу, особливо відкритого, коли до
постановлення вироку з’являються чутки, домисли, які ганьблять
його ім’я, що може спричинити йому психічну травму і негативно
позначитися на його долі» [4].
У Другій частині Пекінських правил «Розслідування та
судовий розгляд» відображаються загальні положення щодо
ув’язнених за міжнародно-правовими стандартами, зокрема:
негайний розгляд справи, забезпечення усіма органами
правопорядку поваги до правового статусу неповнолітнього та
спричинення у ході судового процесі якнайменшої шкоди
неповнолітньому, що передбачає співчуття та м’який, але
вимогливий підхід (10.1–10.3).
Припинення справи неповнолітнього у досудовій стадії
(11.1–11.4.) можливе на будь-якому етапі прийняття рішення і
вимагають згоди неповнолітнього або його законних
представників (ст. 11.3). У правилі 11.4 зазначаються ефективні
альтернативи правосуддю по відношенню до неповнолітніх
у вигляді реституції, здійснення тимчасового нагляду та
керівництва.
Утримання під вартою трактується як така практика
досудового розслідування, що становить загрозу благополуччю
неповнолітніх. Тому, згідно Правил, вона застосовується як
крайній засіб протягом короткочасного періоду і по можливості
замінюється іншими альтернативними заходами – постійним
наглядом, активною виховною роботою, поміщенням у сім’ю чи
виховний заклад або будинок (13.1–13.5).
У третій частині «Винесення судового рішення та вибір
засобів впливу» визначаються компетентні органи влади для
винесення судового рішення:суд, трибунал, рада, комісія
тощовідповідно до принципів справедливого та неупередженого
суду (ст. 14.1). Йдеться також про керівні принципи винесення
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судового розгляду та вибору заходів впливу: пропорційність
заходіввпливу не лише обставинам справи і тяжкості
правопорушення, але й потребам самого неповнолітнього
(т. зв. принцип індивідуалізації відповідальності і покарання), а
також – потребам суспільства.
Особливе застереження стосується зведення до мінімуму
обмеження особистої свободи неповнолітнього правопорушника,
заборони застосування смертної кари та тілесних покарань:
«ні за який злочин, вчинений неповнолітнім, смертний вирок
не виноситься»;
«неповнолітні
не
піддаються
тілесним
покаранням» (17.1–17.4). Відповідно до визначальних цілей,
Правила пропонують 8 груп заходів впливу: керівництво та
нагляд; пробація; компенсація і реституція; відшкодування збитку
власною працею, робота на благо громади; групова терапія; інші
виховні заходи (18.1).
Особливістю
четвертої
частини
«Поводження
з
правопорушниками поза виправними установами» (23–25) є те,
що в ній акцентується увага на проведенні з неповнолітніми
роботи, орієнтованої на перевиховання.
У п’ятій частині «Поводження з правопорушниками у
виправних установах» (26–29) вказується, що у цьому випадку
метою виховної роботи є забезпечення опіки, захисту, освіти та
професійної підготовки для надання їм допомоги із виконання
суспільно корисної роботи. Разом із тим догляд, захист та
необхідна соціальна, психологічна, медична та інші форми
допомоги мають здійснюватися із врахуванням вікових, статевих
та
індивідуальних
особливостей.
Неповнолітні
мають
утримуватися окремо від дорослих.
Частина шоста «Дослідження, планування, розробка та оцінка
політики» вказує на необхідність створення механізму регулярних
досліджень як основи раціональної політики у сфері відправлення
правосуддя стосовно неповнолітніх з метою належної оцінки,
вдосконалення та реформування цієї системи (30).
На завершення необхідно зазначити, що «Пекінські правила»
як джерело міжнародної ювенальної юстиціїсприяли боротьбі зі
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злочинністю серед неповнолітніх і стали важливим засобом
захисту прав неповнолітніх правопорушників, гарантованих
міжнародним правом.
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МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПИТАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Нинішня ситуація вибудовує нові моделі ідентичності, їх
специфіка полягає в тому, що людина відчуває себе «своїм» для
світу та «чужим» для свого близького оточення. В умовах, коли
кількість предметів міжнародного спілкування значно зросла,
важко зберегти свою мову та культуру. Сучасний український
дослідник Л. Заболоцька вказує, що питання щодо ролі мови у
формуванні держави та її збереженні набуло особливого звучання
в контексті сучасної мовної ситуації на межі XX – XXI ст. [2; 4].
Національна ідентифікація передбачає взаємозалежність
суб’єктивної та об’єктивної, духовної та моральної, громадянської
свідомості та самоідентифікації кожного окремого представника
суспільства, колективної думки та особистого почуття
патріотизму, мовної ідентифікації, а також соціальної та
культурної самоідентифікації, оскільки лише взаємодія цих
факторів може принести країні прогрес, процвітання та глобальне
визнання. Цей етап формує національну ідентичність,
демонструючи таким чином цілісність суспільних прагнень,
відчутний в організації влади, що забезпечує збереження в
суспільстві традицій, форм внутрішнього порядку та свобод
особистості [5]. У процесі національної ідентифікації мовна
ідентифікація кожної особистості відіграє важливу роль, оскільки
вона стає фактором соціальної консолідації та рушійною силою
побудови сильної, демократичної та незалежної держави. Мова
стає інструментом, за допомогою якого суспільство може
захистити власні інтереси, історію та традиції. Дефіцит
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національної мови є однією з найсерйозніших перешкод,
яку необхідно
подолати
при
формуванні
національної
ідентичності [1; 8]. Отже, мова стосується атрибутів держави;
це один із визначальних факторів державного устрою людей,
що стосується кордонів, території, армії, податків. Отже, питання
про позицію державної мови має те саме значення, що і питання
національної безпеки держави.
У свою чергу, після здобуття незалежності у 1991 році,
Україна стала багатоскладовою державною із наявними різними
історичними
та
соціально-культурними
регіональними
традиціями. Історичний шлях, якій пройшли сучасні регіони
України, знайшов відображення на різноманітті мовної ситуації
в середині державі. Ось чому різноманітна мовна ситуація,
багатонаціональність населення та різні історичні символи
українських регіонів потребують ретельної гуманітарної політики,
в тому числі в галузі використання мови.
Із поч. 1990-х рр. гуманітарні питання були зосереджені на
відродженні національної культури. З точки зору правлячого
керівництва України, державною мовою має бути лише українська
мова, її слід використовувати для управління, навчання та роботи
органів державної влади. Частина національно орієнтованих еліт
та частина населення вважали українську мову стовпом
державності та ідентичності. Ця думка була висловлена у гаслі:
«Єдина мова – єдина держава». Реалізацією цієї ідеї стало
прийняття Конституції України, в якій, відповідно до
ст. 10, державною мовою України є українська мова [3]. Протягом
90-х рр. державні органи України проводили політику
«українізації», тобто розвиток української освіти в регіонах,
де домінуюча російська мова, переведення діловодства на
українську мову тощо. Відсутність державного статусу російської
мови в країні, де більшість населення вільно розмовляла
російською мовою, а 42 % вважали її рідною, призвело до
утворення соціальних рухів і політичних партій, що прагнули
надати російській мові статус другої державної. Найсильніший
опір політиці українізації був у регіонах з абсолютним
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домінуванням російської мови – Криму, Донецькій та Луганській
областях.
Мовне питання загострилося під час виборів президента
2004 року з двома провідними кандидатами: В. Янукович був за
те, що російська мова набула статусу державної мови,
а В. Ющенко був противником. Розподіл електоральної підтримки
В. Ющенка та В. Януковича серед регіонів України співпав з
поширенням мови в регіонах. Так, російськомовний Південний
Схід підтримав В. Януковича, а переважно україномовний Захід та
Центр країни – В. Ющенка.
Період після Помаранчевої революції ознаменувався
посиленням політики українізації, а саме: здійсненням
гуманітарної політики.
У 2010 р. обрання В. Януковича президентом призвело до
повороту мовної політики. Ключовою віхою його президентства
було прийняття Закону України «Про основи державної мовної
політики» № 5029-VI у 2012 році. Відповідно до прийнятого
Закону, в Україні запроваджено т. зв. регіональні мови. Це мови,
які, за даними перепису населення, вважають рідними понад 10 %
населення відповідного регіону. У межах такого регіону
регіональна мова може використовуватися в законодавчо
встановлених районах поряд з державною українською мовою.
Рішення про використання мови приймає регіональна влада. Закон
про регіональні мови дав можливість муніципальним та обласним
адміністраціям самостійно приймати рішення щодо використання
мови з урахуванням місцевих особливостей. У результаті
російськомовні регіони
Південного
Сходу використали
можливість надати російській мові статус державної. Водночас
Галиччина, Волинь та ряд ін. територій могли зберегти монополію
української мови у сфері державного управління та системи
освіти.
Із 2014 р. нова правляча політична еліта України поставила
інтеграцію в євроатлантичні структури як стратегічну мету та
вжила низку заходів щодо обмеження використання російської та
деяких інших мов у ЗМІ, системі освіти та ін. сферах.
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6 вересня 2017 р. Верховна Рада прийняла Закон України
«Про освіту» № 2145-VIII [7], згідно з яким мова
загальноосвітнього процесу є державною мовою. Школярам, які
належать до національних меншин, гарантується право на
навчання мовою національної меншини. Для забезпечення цього
права будуть створені окремі класи та групи, а вища освіта
здійснюватиметься українською мовою.
Наприкінці травня 2017 р. Верховна Рада внесла проєкт
Закону про внесення змін до законів України, у тому числі про
необхідність аудіо- (електронних) зв’язків від 20.05.2017 № 2054VIII. Законопроєктом встановлено, що для телерадіоорганізацій
національної категорії радіомовлення частка трансляцій та / або
фільмів українською мовою повинна становити щонайменше 75 %
протягом дня у кожному часовому інтервалі з 7.00 до 18.00 та з
18.00 до 22.00. Для телевізійних організацій регіональних та
місцевих категорій мови Закон встановлює обов’язкову частку
україномовного контенту на рівні 50 %. Іншими словами, проєкт
закону «Про державну мову» передбачає розширення
використання української мови «як інструменту об’єднання
українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та
територіальної цілісності України, її незалежної державності та
національної безпеки». Він передбачає, що українська мова як
державна мова буде використовуватися в уряді та в усіх ін. сферах
суспільного життя. Закон не стосується лише приватного
спілкування та культу: вони все ще можуть проводитися
російською, польською, латинською чи ін. мовами. Українську
мову слід використовувати в освітній галузі та в трудових
відносинах, у медичних установах, в обслуговуванні клієнтів та
рекламі. Газети та журнали можуть видаватися іншими мовами,
але вони також повинні мати україномовні версії. У бібліотеках,
книгарнях і газетних кіосках щонайменше 50 % продукції повинно
бути офіційною мовою.
16 липня 2019 р. в Україні набув чинності Закон «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» [6].
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Але нинішня ситуація з українською мовою в Україні не
відповідає ані етнічному складу, ані мовним орієнтаціям
населення. Так, за переписом 2001 р., українці становлять 76 %, а
росіяни – 17 %. Українською мовою вважають рідну мову 67,5 %
населення України, що на 2,8 % більше, ніж за переписом
1989 року. 29,6 % населення визначили російську мову рідною
мовою (порівняно з попереднім переписом цей показник
зменшився на 3,2 %). 85,2 % українців вважають українську мову
національною, а лише 14,8 % – російською [9]. Таким чином,
аналізуючи сучасний стан українського суспільства та
функціонування мовної політики на сучасному етапі, ми можемо
виділити такі основні характеристики як: українсько-російська
білінгвістика та диглосія; співіснування в єдиному українському
просторі трьох регіонів (Західний, Південний та Східний, Центр і
Північ) із різними національно-культурними, суспільнополітичними традиціями і, як результат – взаємно політичними
орієнтаціями, мовними та мовленнєвими пріоритетами та
звичками; формальний характер мовної політики в державі,
відсутність реального соціального статусу української мови.
Однак мовне питання нині залишається предметом
політичних дискусій і найчастіше є елементом спекуляції як з боку
політичних сил, так і представників громадянського суспільства.
У сучасній ситуації становлення України як незалежної держави
залежить не лише від її економічного становища, а й від
становища державної мови в ній. Держава повинна бути
зацікавлена у домінуючому становищі української мови. Вона
зобов’язана генерувати, підтримувати та поширювати українське
мовне середовище. Українській мові в державному процесі
України слід відводити провідну роль – повноцінну мову нації та
держави. Нарешті, виконати своє основне завдання консолідації
української – етнічної та політичної нації.
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ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ
КАНАДСЬКОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
Канада була першою з-поміж західних країн, яка визнала
незалежність України у 1991 р., що стало актом підтримки
відродження української державності на міжнародній арені. Із
1990-их рр. і дотепер канадська допомога у процесах
трансформації пострадянської України має важливе значення.
Канадсько-українські відносини вже привертали увагу
вітчизняних дослідників. Так, варто відзначити публікації
результатів досліджень, які обговорювалися під час канадознавчих
наукових заходів, ініційованих у різних містах України: Центром
канадських студій імені Рамона Гнатишина (Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці),
Центром канадознавства (Національний університет «Острозька
академія»,
м. Острог),
Центром
канадознавства
(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки,
м. Луцьк) тощо [2, с. 4]. Проблематику канадської допомоги
Україні у політичному, економічному, суспільному, освітньому,
науковому та ін. секторах слід розглядати як один з векторів
сучасної канадсько-української співпраці. Офіційна Канада та
українська діаспора у Канаді були ініціаторами багатьох вимірів
двостороннього та багатостороннього співробітництва.
Однією з актуальних проблем у др. десятилітті ХХІ ст. стала
підтримка Канадою України в умовах російської агресії. Питання
канадської реакції на українську кризу вже піднімалося у низці
публіцистичних матеріалів, а також постало у центрі уваги
спеціального дослідження Марини Рабінович [6, с. 47–93]. Цей
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матеріал є продовженням досліджень, здійснених вітчизняними
науковцями.
Варто розпочати з того, що серед основних вимірів
канадсько-української співпраці експерти виокремлюють такі:
політичний діалог, безпекове та оборонне співробітництво,
торгівля та інвестиції, підтримка розвитку та міжособистісні
контакти [6, с. 59–61].
Серед
основних
документів,
які
регламентують співробітництво між країнами в означених сферах
є «Декларація про відносини між Україною і Канадою »
(22.09.1991 р.),
«Спільна
Декларація
про
встановлення
дипломатичних
відносин
між
Україною
і
Канадою »
(27.01.1992 р.), «Спільна Декларація про особливе партнерство
між Україною та Канадою» (31.03.1994 р.), «Спільна Декларація
про подальший розвиток відносин особливого партнерства між
Україною і Канадою» (05.12.2001 р.) та «Дорожня карта»
українсько-канадських відносин (24.09.2009 р.). У цих та ін.
документах декларується підтримка демократичних перетворень в
Україні. Якщо узагальнити офіційну позицію канадської влади
щодо розбудови демократичного суспільства в Україні, то варто
відзначити, що з 1991 р. Канада інвестувала значні дипломатичні
зусилля та фінансові ресурси на підтримку демократичних
перетворень. Ці зусилля особливо активізувалися з часів
Помаранчевої революції 2004 р. Так, канадські спостерігачі
допомагали забезпечити вільні та справедливі президентські та
парламентські
вибори
в
Україні,
сприяли
розвитку
громадянського суспільства в Україні [1, с. 11–12].
Входження України до європейських та євроатлантичних
структур розглядалося Канадою як невід’ємна складова
подальшого транзиту до демократії, тому відмова офіційного
Києва підписати Угоду про асоціацію з ЄС отримала миттєву
реакцію з боку Канади. Так, було скасовано зустріч тогочасного
голови Верховної Ради України з головою Конгресу українців
Канади, що свідчило про чіткий сигнал з боку української
діаспори в Канаді про негативне ставлення до рішення про
згортання євроінтеграційного поступу. Силовий розгін мирних
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акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві в ніч на
30 листопада 2013 р. того ж дня був засуджений з боку
канадського уряду в особі тогочасного міністра іноземних справ
Дж. Берда, який акцентував увагу на тому, що свобода слова та
свобода зібрань, якими знехтувала тогочасна українська влада, є
фундаментальними принципами у демократичних країнах:
«Канада стоїть з народом України, щоб будувати суспільство,
засноване на свободі, демократії, правах людини та верховенстві
закону» [3]. Подальші сутички демонстрантів з силовиками та
ситуація з порушенням фундаментальних прав та свобод
неодноразово перебувала у центрі уваги офіційної Канади. Акції
на підтримку протестувальників проходили у багатьох містах
Канади, ініціаторами яких були представники української
діаспори.
І офіційна, і діаспорна Канада послідовно підтримувала
територіальну цілісність України та виступала за збереження її
суверенітету у період з часів Євромайдану й Революції гідності
(осінь 2013 р. – зима 2014 р.) та в роки російської агресії (з кінця
лютого 2014 р.). Канада виступала на захист України на
міжнародному рівні. Офіційну підтримку територіальної
цілісності України висловлювали прем’єр-міністри Канади
С. Гарпер та нині діючий Дж. Трюдо, міністри закордонних справ
(Х. Фріленд та чинний Ф.-Ф. Шампань) та ін. високопосадовці.
Крим, окупований Росією, визнано українським.
Канадська влада брала участь у мораторіях відносно
російських проектів у різних міжнародних організаціях. Окрім
того, було запроваджено низку санкцій проти Росії, які було
введено відповідно до Закону про спеціальні економічні
заходи (1992). Як реакція на порушення Росією суверенітету та
територіальної цілісності України перші канадські санкції було
введено в дію 17 березня 2014 р. Згодом, вони доповнювалися у
квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні, грудні 2014 р.,
лютому та червні 2015 р., березні 2016 р. та березні 2019 р. [4].
У галузі торгівлі та інвестицій визначальним вектором
розвитку стала підписана Угода про вільну торгівлю між Канадою
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та Україною (CUFTA), яка набула чинності 1 серпня 2017 р.
Звісно, для канадської економіки більше значення має
американський ринок, втім, багато канадських компаній вважають
Україну перспективним ринком. За даними канадського уряду, у
2018 р. експорт товарів Канади до України становив 220 млн. дол,
а імпорт товарів з України становив 126 млн дол. Перша четвірка
експорту в Україну – мінеральні та мазутні мастила
(87,3 млн. дол),
риба
та
морепродукти
(51,2 млн. дол) та техніка (19,9 млн. дол США). Основним
імпортом до Канади з України є залізо та сталь (30,3 млн. дол),
електронне обладнання (18,4 млн. дол), а також фарби, барвники
та вироби для дублення (11,9 млн. дол) [4].
В умовах окупації Криму та тривалого конфлікту на Сході
України Канада з січня 2014 р. виділила Україні понад 785 млн.
дол. допомоги. Основними інструментами надання означеної
підтримки були фінансовані канадським урядом програми: з
розвитку, гуманітарної та фінансової допомоги; операцій з миру та
стабілізації; поліцейської місії в Україні.
Як відповідь на кризу з кінця 2013 р. Канада розширила
пакет допомоги щодо розвитку, спрямованого на уникнення
економічного колапсу та підтримку реформ. Пріоритетами
визнано реформування у конституційній, виборчій, судовій,
антикорупційній сферах, у соціальній політиці та охороні
здоров’я, децентралізації [4].
Із 2015 р. Канада підтримує реформування силовиків
України. Так, у рамках програми Канадської військової
тренувальної
місії
UNIFIER
близько
200
канадських
військовослужбовців проводять заняття з українськими
військовими та представниками силових відомств. Станом на
1 березня 2020 р. цю програму навчання пройшли понад 17 310
українських військових та силовиків [5]. На прохання української
влади діючий уряд Дж. Трюдо розширив мандат місії на територію
всієї України та продовжив його до березня 2022 р. Також з
2015 р. Канада докладає зусиль у реформуванні поліції України,
що спрямовано на перетворення Національної поліції України на
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сучасну, підзвітну та прозору поліцейську службу, засновану на
міжнародно визнаних стандартах та найкращих практиках,
що включає повагу прав людини.
У цілому, Канада залишається не тільки адвокатом
українських інтересів на міжнародній арені у часи гібридної війни,
а й істотно допомагає Україні у справі проведення реформ та
підтримки української армії.
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ФОРСАЙТ: ДОСВІД УКРАЇНИ
Форсайт, як зазначає Р. Поппер, – це системний,
партисипативний, перспективний та політично орієнтований
процес, який (за підтримки різних методик сканування
середовища/горизонтів) спрямований на активне залучення
ключових зацікавлених сторін у широкий спектр заходів щодо
передбачення майбутнього, підготовки рекомендацій і здійснення
перетворень
у
технологічній,
економічній,
екологічній,
політичній, соціальній та етичній галузях [1, с. 58].
Форсайт досить давно і активно використовується у
сучасному світі. Саме на його основі формуються масштабні
національні й міжнародні дослідницькі програми, зокрема Рамкові
програми з наукових досліджень і технологічного розвитку ЄС.
На Шосту і Сьому Рамкові програми було виділено бюджет у
17,5 і 54 млрд. євро, відповідно.
Кожна країна підходить до форсайта зі своїх позицій. На
жаль, за результатами участі у конкурсах з міжнародного
співробітництва (International Cooperation – INCO) Україна займає
останні місця (друге місце після Росії) серед «третіх країн»:
11 українських науково-дослідницьких команд брали участь у
виконанні 10 спільних проєктів (підписано 10 контрактів на
загальну суму 740 523 євро, виділених Європейською Комісією)
[4].
Для прикладу, Швеція виділила на такі дослідження 3,6 млн.
євро, а Туреччина – 2 млн. євро. У Росії реалізується Федеральна
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цільова програма «Дослідження і розробки з пріоритетних
напрямів розвитку науково-технологічного комплексу» тощо.
Щоправда останніми роками в нашій країні зроблено перші
кроки щодо розуміння важливості форсайту.
Так, 22 квітня 2015 р. Постановою ВР України було
утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з
питань майбутнього з метою вироблення та сприяння реалізації
стратегії інноваційного розвитку України на основі державних та
суспільних пріоритетів з урахуванням досягнень науки і техніки,
оцінки їх впливу на гармонійний розвиток держави. Серед
напрямів діяльності Комісії: опрацювання моделей майбутнього
розвитку, обґрунтування загальнодержавних (національних) і
регіональних програм та прогнозів їх реалізації; підготовка питань
щодо стратегічного бачення розвитку України, а також щодо
найбільш актуальних проблем держави і можливих шляхів їх
вирішення; залучення до дискусії щодо напрямів, методів та
інструментів стратегічного розвитку держави науковців,
представників вищих навчальних закладів, фахівців у сфері
адміністративного управління, колишніх і теперішніх працівників
органів державної влади, представників неурядових громадських
організацій, засобів масової інформації та підприємців;
підтримання зв’язків з парламентами, науковими організаціями та
вченими інших держав щодо стратегічного розвитку на
регіональному та світовому рівні [2].
Крім того, цим документом фактично підкреслюється
важливість наукового конструювання майбутнього для нашої
країни з проекцією на практичні дії держави у цій важливій сфері.
«Ідея комісії – аналіз трендів розвитку людства і місце
України в цих процесах. Ми не ворожимо на кавовій гущі, не
займаємося передбаченнями, знаємо, що таке «чорний лебідь» і
«антикрихкість». І хочемо знаходити ті ключові моменти, в яких
можна поліпшити майбутнє країни. Визначити тенденції і давати
суспільству поради без політичного забарвлення. Також ми
хочемо змінити освіту так, щоб зробити українців цінними
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кадрами, а не дешевою робочою силою. Треба змінити стиль
життя суспільства» [3], – констатує О. Скрипник.
На жаль, 13 травня 2016 р. Комісія припинила своє
існування без вагомих наслідків роботи.
У 2016 р. колективом авторів з різних організацій
(Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при
Президії НАН України; Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»; Інститут прикладного системного аналізу МОН
України і НАН України; Світовий центр даних з геоінформатики
та сталого розвитку; Фундація «Аграрна наддержава») було
розроблено проєкт «Форсайт та побудова стратегії соціальноекономічного розвитку України на середньостроковому
(до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах»,
в якому, як зазначається у анотації (подамо її майже повністю),
удосконалено методологію та виконано комплекс робіт із
форсайту
соціально-економічного
розвитку
України.
За допомогою методології сценарного планування та SWOTаналізу уточнено 8 сценаріїв соціально-економічного розвитку
України включно до 2030 р., з використанням Дельфі- і SWOTметодів аналізу проведено нове широкомасштабне експертне
дослідження соціально-економічного сегмента суспільства,
виконано оцінку наявності людського капіталу в країні,
вибудовано 50 головних дій влади у формі стратегії соціальноекономічного розвитку. Ці результати можуть використовуватися
на рівні держави, інституціями громадянського суспільства та
міжнародними організаціями для розроблення раціональної
політики та конструктивних планів соціально-економічного
розвитку України на середньострокову і довгострокову
перспективу [5].
Загалом поняття форсайту зазнало низки трансформацій,
які, на нашу думку, свідчать про необхідність його активного
залучення саме в сферу гуманітаристики. Якщо розглянути ці
положення більш ґрунтовно, то вибудовується певна перспектива,
яка, вважаємо, дасть змогу застосовувати сучасну методологію
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Форсайта не тільки для прогнозування майбутнього традицій, а й
виробити
дійові
механізми
конструювання
культурної
ідентичності. Останні повинні бути враховані у формуванні
основних напрямів і засобів реалізації культурної політики,
зокрема і нашої країни.
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ПОЛІТИКА УРЯДУ ІТАЛІЇ ЩОДО ЄВРЕЇВ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
До проблеми переслідування євреїв під час Другої світової
війни останнім часом звертаються чимало науковців різних країн
світу. Однак, на локальному рівні, дослідження пишуться
здебільшого мовою тих країн, де вони проводяться. Варто
звернути увагу також на те, що у вітчизняній історіографії ця тема
є не достатньо опрацьованою, проте як в англомовній
історіографії вже набула широкого розголосу. Актуальність
обумовлюється ще й тим фактом, що хронологічні рамки
охоплюють період понтифікату Папи Пія XII, архіви часів
правління якого відкриваються за наказом Папи Франциска у
березні 2020 р. і саме ці матеріали становитимуть основу
джерельної бази не тільки для зарубіжних, але й для вітчизняних
учених.
Політика уряду Італії щодо єврейської спільнотипід час
Другої світової війни носила антисемітський характер. Проте її
передісторія розпочинається дещо раніше, а саме: з 1 вересня
1938 р., коли уряд Італії відкликав громадянство у євреїв,
що народжені за кордоном, проте набули його після 1919 р. Також
ці обставини зобов’язали їх покинути країну протягом шести
місяців. Наступним кроком влади було звільнення всіх викладачів
єврейської національності із закладів вищої та середньої освіти,
також була накладена заборона на навчання дітей християнського
сповідання. Водночас єврейським дітям також не дозволялося
відвідувати державні школи будь-якого рівня. Для досягнення
цілей «расових законів» євреїв визначали як народжених від
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батьків «єврейської раси», навіть якщо вони могли «сповідувати
релігію, відмінну від іудаїзму» [2, с. 314 ].
Варто акцентувати увагу на суті закону, що відображається
у італійському терміні «diskrinazione». Розтлумачуючи його,
можна вважати, що під «дискримінованими» розуміються ті євреї,
до кого ставилися краще, аніж до їх співвідчизників. Євреї могли
бути «дискриміновані», якщо вони здобули певні заслуги у
воєнний час, або у галузі політики, бізнесу чи культури.
Дискримінація означала повне звільнення від переслідування і,
отже, можна констатувати, що саме Муссоліні вирішив у 1938 р.
переслідувати лише деяких євреїв, а не всіх [3, с. 72]. Фактично у
документі, затвердженому 6 жовтня 1938 р. Великою Радою
Фашизму (Gran Consigliodel Fascismo) під назвою «Декларація про
перегони» («Dichiarazionesulla Razza») йшлося про те, що
«дискриміновані» євреї не будуть піддані переслідуванню, за
винятком викладання в школах.
Подальші прийняті закони у листопаді та грудні 1938 р.
також наклали заборону на діяльність у сфері державної
зайнятості, обіймання посад військової служби, членство у
Національній фашистській партії ( Partito Nazionale Fascista) та на
роботу у банківській сфері. Визначаючи характер антиєврейських
законів італійського уряду Муссоліні, можна констатувати, що він
базувався саме на біологічному підході, коли належність до
єврейської національності остаточно визначала подальшу долю
людини у державі. Прийняття християнського віросповідання
також не вирішувало цього питання, оскільки для фашистської
партії Італії найбільш важливим аргументом була національність
батьків особи, яка претендувала на отримання певної посади у
державних структурах. У той же час Церква також демонструвала
певне обурення щодо тих частин закону 1938 р., який стосувався
переходу євреїв у католицизм. Занапокоєння католицького
духовенства полягали в тому, як саме вплинуть ці закони на тих
євреїв, що вже перейшли до християнського віросповідання
[1, с. 17]
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Після вступу Італії у Другу світову війну 10 червня 1940 р.,
уряд постановив, що всі іноземні євреї, які ще залишилися
проживати в країні, повинні бути інтерновані по невеликих містах
і селах, також були створені табори для інтернованих осіб, де вони
зобов’язувалися перебувати до кінця війни. У подальшому, уряд
почав працювати над законом, який мав виселити італійських
євреїв з території Італійської держави раз і назавжди і офіційно
повідомив про цей намір Союз італійських єврейських громад
(Unione delle Comunit´a Israelitiche Italiane). Із 1940 по 1943 рр.
вживалися заходи, які поширювали інтернування на примусові
роботи до італійських євреїв [3, с. 76]. Потрібно також
акцентувати увагу натому, що метою італійського фашистського
режиму в ті роки було виселення євреїв з країни, а не знищення
євреїв країни загалом. Таким чином, між кін. 1942 р. і поч. 1943 р.
Рим досягнув угоди з Берліном, яка полягала у тому, що італійські
євреї повинні репатріюватися з районів, де в цей час Третій Рейх
проводив свою політику ліквідації євреїв Європи.
Підсумовуючи
вищесказане,
варто
підкреслити,
що антиєврейські закони в тогочасній італійській державі
користувалися підтримкою багатьох членів італійського
суспільства. Члени Національної фашистської партії від дрібних
чиновників до вищої партійної верхівки аплодували новим
законам
та
виступали
пропагандистами
у
пресі,
що контролювалася фашистською партією та підбадьорювали ту
«незалежну» пресу, яка приєдналася до такої політики [3, с. 78].
Сама ж практична реалізація антиєврейських законів була доказом
того, що в Італії на той час панувала фашистська диктатура, якій
вдалося досягнути широкого схвалення серед італійського
населення.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку України виникає гостра
необхідність реформування освіти та запровадження нових шляхів
державного впливу на освітні процеси. Варто зазначити, що серед
науковців та практиків досі триває пошук шляхів вдосконалення
державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні.
Як слушно зазначає Н. О. Борецька, нині ситуація
із розвитком вищої освіти така, що саме держава, регламентуючи
всі
аспекти
освітнього
процесу,
визначає
«форму»
функціонування вищої освіти. Очевидним, на думку автора,
є потреба в реформуванні й модернізації управління і регулювання
освітньою сферою, що дозволить вітчизняній вищій школі
поступово перетворитися на фактор конкурентоспроможності
України на світовій арені [2, с. 53].
Г. Г. Война, у свою чергу, зазначає, що до основних методів
прямого регулювання ринку послуг вищої освіти можна віднести:
правові, адміністративні та економічні. Правові методи
державного регулювання припускають дотримання нормативної
правової бази вищої освіти. Адміністративні методи державного
регулювання забезпечують розробку та дотримання державних
стандартів вищої освіти, ліцензування освітньої діяльності,
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акредитації та атестацію ВНЗ. Економічні методи державного
регулювання базуються на податковому регулюванні, системі
державних закупівель і замовлень, цільовому фінансуванні
[5, с. 141].
І. К. Бистряков пропонує акцентувати увагу на економічному
механізмі функціонування системи освіти, який, на думку автора,
має базуватися на таких принципах: створення і пропозицію
освітніх послуг необхідно здійснювати в умовах вільної
конкуренції при дотриманні рівних прав і обов’язків виробників
усіх форм власності; у системі вищої освіти має бути задіяний
широкий спектр джерел і засобів відшкодування за освітній товар
при дотриманні соціальні гарантій для малозабезпечених верств
населення; функціонування системи вищої освіти покликана
задовольняти поточні і перспективні освітні потреби особистості,
організацій і суспільства в цілому; регулювання системи вищої
освіти з боку держави має спрямовуватися на створення основи
для дотримання прав усіх ринкових суб’єктів у сфері освіти:
споживачів, виробників і суспільства [3, c. 48].
Н. О. Борецька наголошує на необхідності актуалізації
підприємницької функції у діяльності вищих навчальних закладів,
яка б призвела до виникнення концепції підприємницького
університету. Так, автор зазначає, що до ознак підприємницького
університету варто віднести такі: постійний рух, організаційна
гнучкість, адаптивність, динамічне, інтерактивне відношення до
суспільства (намагання найкраще відреагувати на мінливі потреби
суспільства); компетентність одночасно в науковій і управлінській
сферах; доповнення класичних завдань (дослідження і навчання)
такими завданнями як передача технологій, післявузівська освіта,
адаптація ВНЗ до потреб ринку праці; умовою ефективності є
постійне вдосконалення системи управління в таких сферах як
наукові і викладацькі кадри, виробництво нових знань, а також
підвищення рівня компетентності як студентів, так і працівників
університету. Автор робить висновок, що визначальною рисою
підприємницького університету є сполучення освітньої місії з
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підприємницьким
менеджментом
у
системі
управління
університетом [2, с. 52–53].
Водночас, Я. Тилак зазначає, що уряди багатьох країн усе
більше переходять на позиції неоліберальної філософії,
акцентуючи роль ринку у всіх сферах життя суспільства. Зокрема,
посилюється підтримка приватних вищих навчальних закладів,
більшу частину яких можна трактувати як підприємницькі
організації [9, с. 6].
На дотриманні принципу конкурентності акцентує увагу
Л. В. Батченко, аргументуючи це тим, що освіта належить до
числа глобальних галузей України, яка з європейськими країнами
в освітній галузі не тільки є партнером, але і конкурентом. Тому,
на думку автора, наївно очікувати, що європейські партнериконкуренти будуть сприяти створенню конкурентних переваг
української системі освіти, цим доведеться займатися самим і
бажано ще до вступу в різні форми об’єднання [1, c. 74].
Н. І. Вєльчева зазначає, що виведення рівня освіти України
на рівень освіти розвинутих країн світу можливий лише шляхом
докорінного реформування її концептуальних, структурних,
організаційних засад. Тобто за умови, що відбудеться системний
перехід від принципів галузевої політики до принципів створення
освітньої інфраструктури суспільної трансформації (реальна
автономія ВНЗ, вироблення власної стратегії розвитку ВНЗ,
конкурентоспроможність, широкий та гнучкий набір освітніх
послуг, відкритий доступ до інформації про освіту та освітній
ринок, застосування міжнародних стандартів, створення
навчальних планів та освітніх програм, оцінки якості, статистики,
вироблення економічної політики на локальному рівні) [4].
Окремим питанням у державному регулюванні ринку послуг
вищої освіти залишається фінансовий аспект. Так, Н. Г. Типенко
вважає, що основним завданням державного управління
соціально-економічного середовища є спрямування у галузь вищої
освіти державних інвестицій. Автор свою позицію пояснює тим,
що за оцінками американських експертів, 1 долар витрат у системі
освіти дозволяє отримати від 3 до 6 доларів прибутку [10, с. 121].
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Разом із тим, варто погодитися з Ю. Лотманом, який
зазначає, що в процесі навчання в університеті має закладатися
«механізм розвитку» особистості, який має отримувати з боку
держави простір для свого функціонування. Держава має
регулювати первинний ринок праці з тим, щоб молоді спеціалісти
отримували б можливість для самореалізації [8, с. 29].
Н. І. Вєльчева наголошує на тому, що саме формування
нової парадигми, нових концептуальних підходів до вищої освіти
є основним і першочерговим фактором оптимізації державного
регулювання освітньої сфери [6].
С. В. Григанська у своєму дисертаційному дослідженні
«Державне регулювання системи вищої освіти в Україні»
доводить необхідність створення координаційної ради при
Президентові України з метою координації та контролю за
виконанням різноманітних освітніх програм та проєктів. Автор
наголошує, що створення такого органу надасть змогу посилити
президентський контроль у сфері освіти та оптимізувати роботу
органів державного управління освітньою сферою, наукових
установ з метою розробки державної стратегії розвитку вищої
освіти, вироблення єдиної державної освітньої політики, а також
визначити пріоритетні напрями розвитку вищої освіти на
законодавчому рівні [6].
Проведене дослідження різних підходів науковців, які у
своїх працях пропонують шляхи вдосконалення державного
регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні свідчить про те,
що сьогодні держава має врахувати цілий ряд аспектів для
удосконалення свого впливу на освітні послуги. На нашу думку,
вдосконалити державне регулювання ринку послуг вищої освіти в
Україні можливо винятково через застосування державою
комплексної системи правових, економічних, організаційних та
соціальних заходів [7, с. 114].
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УДК 327(73):314.151.3-054.73(729.1)] “1960”
Касаткіна Катерина,
викладач,
Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна
ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ США
ЩОДО КУБИНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ у 1960-х рр.
Проблематика міграцій та міграційної політики держав світу
вже довгий час є актуальною у вивченні історії та сучасного стану
міжнародних відносин. США є однією з тих держав, в яких
питання контролю за міграцією залишаються актуальними та
визначальними як для внутрішньої, так і для зовнішньої політики.
У Сполучених Штатах проживає більше мігрантів, ніж у будь-якій
іншій країні світу, але серед цієї групи вихідці з Куби, чисельність
яких за даними американського Бюро перепису населення за
2017 р. складала більше 2 млн. осіб [5], займають особливе місце.
Більша частина з них, через географічну наближеність до їхньої
Батьківщини, проживає у південній частині штату Флорида та
Маямі.
Більш ніж півстоліття кубинські біженці мали особливий
статус і користувалася певними привілеями американського
міграційного законодавства. Починаючи з Д. Ейзенхауера, влада
Сполучених Штатів послідовно підтримувала цю категорію
мігрантів, надаючи їм пріоритет серед ін. вихідців з Латинської
Америки. Проте, чинна адміністрація Д. Трампа оголосила про
зміну своєї політики щодо Куби та скасування частини заходів,
прийнятих попередньою владою. Це стосується також й
міграційної політики та статусу кубинських біженців. Для оцінки
цих змін у світлі сучасних умов, необхідно розглянути основні
елементи політики США щодо Куби та її громадян, які були
закладені у 1960-х рр., коли кубинські мігранти отримали
особливий статус.
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Кубинська міграція до Сполучених Штатів розпочалася у
ХІХ ст. зі встановленням регулярних торгових зв’язків між
країнами, і мала кілька потоків та напрямів. Найчисленніша хвиля
міграції була спричинена Кубинською революцією 1959 р. та
приходом до влади Ф. Кастро. Політику, яку він проводив,
призвела до корінних змін у політичному на соціальноекономічному житті на острові, що змусило значну частинну
населення шукати притулку у США.
Перша хвиля міграції сталася безпосередньо після
перевороту і складалася з тих, хто був пов’язаний зі старим
урядом Ф. Батісти: військові офіцери, політичні лідери, великі
землевласники та підприємці. У міру того, як революція ставала
все більш радикальною, до цього потоку біженців приєдналися
представники середнього класу, які були розчаровані політикою
нової влади, та фахівці націоналізованих американських компаній.
Багато хто з них вірив, що невдовзі повернуться на Кубу після
повалення режиму Ф. Кастро.
Із цією метою на території США було організовано кілька
войовничих груп опору революції. Цей етап кубинської міграції
мав назву «Золоте вигнання» або «Історичне вигнання» і тривав до
Кубинської ракетної кризи 1962 р. [3]. Під час нього американське
посольство в Гавані та консульство в Сантьяго регулярно
видавали візи кубинцям, які прагнути покинути батьківщину. Таке
ставлення Вашингтону до цієї категорії мігрантів мало метою
використати їх «жагу до помсти» режиму Ф. Кастро для
відстоювання своїх національних інтересів на острові. Так, у
березні 1960 р. президентом Д. Ейзенхауером була затверджена
програма таємних дій, яка мала метою, за підтримки кубинської
опозиції «у вигнанні», усунення режиму Ф. Кастро. При цьому,
одним із ключових напрямів роботи було створення воєнізованих
формувань, що складалися переважно з мігрантів першої хвилі
[4, с. 850–851]. Реалізацію програми, яка отримала назву
«Кубинський проєкт» або операція «Мангуста», було покладено
на ЦРУ.
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Загострення
американсько-кубинських
протиріч
у
1959 – 1960 рр. призвело до розриву дипломатичних відносин між
Вашингтоном і Гаваною 3 січня 1961 р. У нових умовах
Сполученими Штатами було розпочато більш активні дії проти
режиму Ф. Кастро. Так, 17 квітня 1961 р., за підтримкою ЦРУ,
було розпочате військове вторгнення на острів групи кубинських
контрреволюціонерів, яке увійшло в історію як висадка у затоці
Свиней. Триденна операція із повалення режиму Ф. Кастро
закінчилася поразкою, її учасників було вбито або взято у полон.
Кубинська опозиція у США була обурена результатами операції і
розкритикувала ЦРУ за неналежну консультацію з групами
вигнання, які попереджали про невдалий час для проведення
висадки. Тож адміністрація Дж. Кеннеді була вимушена докладати
зусиль для «заспокоєння» антикастровських груп кубинських
мігрантів у країні. Як стверджує директор Кубинського науководослідного інституту при Міжнародному університеті Флориди
Х. Дюані, військове фіаско у затоці Свиней започаткувало новий
етап кубинської міграції у США – «вигнання» перестало
сприйматися як тимчасове явище [3].
Кубинська ракетна криза 1962 р. перервала масштабну
міграцію кубинців до Сполучених Штатів. Унаслідок загострення
американсько-кубинських відносин комерційні перевезення між
двома країнами було призупинено. Кубинські біженці прямували
на територію США через Мексику та Іспанію. Крім того, в цей
період збільшилася нелегальна міграція. Ті з кубинців, хто
діставався
американської
землі,
отримували
особливий
гуманітарний статус через свої політичні погляди і переслідування
з боку комуністів на острові.
Друга велика міграційна хвиля почалася у 1965 р. – у розпал
кампанії США щодо посилення економічного тиску та політичної
ізоляції Куби. Адміністрація Л. Джонсона зробила ставку на
привабливу міграційну політику відносно кубинських біженців
для того, щоб послабити економіку острова через значний відтік
працездатного населення. Так, 3 жовтня 1965 р. президент
підписав новий закон про імміграцію, також відомий як закон
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Харта-Селлера, якій дозволив кубинцям виїхати на постійне місце
проживання до США [2]. Через тиждень, 10 жовтня 1965 р.,
кубинський уряд відкрив на 5 тижнів порт Камаріока на півночі
острову, з якого почалися морські перевезення кубинців до
Сполучених Штатів. Із 6 листопада, за фінансування
американського
уряду,
було
відкрито
авіасполучення.
За допомогою цих авіарейсів, до їхньої заборони у 1973 р., у США
було перевезено понад 200 тис. кубинців [3]. Ці авіаперельоти
1965–1973 рр. отримали назву «Рейси свободи». Незважаючи на
те, що метою більшості мігрантів цієї хвилі було поліпшення
свого економічного становища та возз’єднатися з членами сім’ї,
у Штатах їх вітали як біженців, які «шукають свободу». Тож
американський уряд класифікував вихідців з Куби як втікачів від
комуністичного режиму і з таким призначенням надав їм доступ
до федеральних виплат. Для них у Маямі був відкритий
Кубинський центр для біженців, де новоприбулим пропонували
медичну та фінансову допомогу.
2 листопада 1966 р. президент Л. Джонсон підписав Закон
про адаптацію кубинців у Сполучених Штатах, якій дозволяв тим,
хто покинув Кубу після 1 січня 1959 р., мати право на постійне
проживання в країні після двох років перебування [1]. Пізніше,
поправки у 1976 р. скоротили цей термін до одного року. Завдяки
прийняттю цього закону кубинці були звільнені від імміграційних
квот та більшості вимог, які пред’являлися до біженців з ін. країн.
Тим самим, підписання Закону про адаптацію закріпило
винятковий статус кубинських біженців в американському
міграційному законодавстві. Незважаючи на критику цього закону
через невідповідність сучасному стану міжнародних відносин і
зміну міграційних моделей у США, він, із незначними
поправками, залишається діючим.
Таким чином, особливості політики США щодо кубинських
мігрантів у 1960-і рр. були обумовлені, у першу чергу, змінами в
американсько-кубинських відносинах після Кубинської революції
1959 р. Винятковість міграційної політики США щодо вихідців з
Куби була відповіддю на унікальну ситуацію, яка склалася на поч.
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1960-х рр. між двома країнами. В умовах холодної війни мігрантів
з Куби розглядали як біженців комуністичного режиму і рушійну
силу антикастровського руху. Контроль цього міграційного
потоку дотепер залишається одним із ключових чинників у
відносинах Вашингтону і Гавани.
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ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ
ТА АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ
Актуальність цієї теми полягає у тому, що політична модель
у сучасній ФРН, головні її складові та чинники стикаються з
новими проблемами та викликами, пов’язаними не лише із
внутрішніми процесами, але й з великими впливами інтеграції та
глобалізації. Тож державні та політичні структури проходять
значні випробовування за умов утвердження політичної єдності
нації, відчутного поглиблення і розширення європейської
інтеграції до практично континентальних вимірів та все більш
наростаючої глобалізації світового поступу.
Після завершення процесу державного возз’єднання
Німеччини у жовтні 1990 р. у правлячої еліти і громадськості
переважало уявлення про порівняно швидку інтеграцію нових
федеральних земель в єдину країну. Проте після майже трьох
десятиліть між західними і східними землями зберігаються істотні
відмінності, не тільки стосовно рівня економічного розвитку, а й в
оцінках громадян сутнісних складових внутрішньої політики та
зовнішньополітичних пріоритетів ФРН. З огляду на низку криз,
з якими зіткнувся Європейський Союз і світова спільнота, в
країнах євроатлантичного ареалу зріс вплив популістських партій і
рухів. Це значною мірою відбивається у більшості держав-членів
Євросоюзу, особливо з огляду на наслідки фінансово-економічної
кризи 2008 р. та наростаючими потоками біженців до країн ЄС,
особливо у 2015 р. та наступних роках.
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Саме кризові явища, з якими зіштовхнулися держави
Європейського Союзу, стали значними детермінантами зростання
впливу в ЄС популістських партій і рухів. Проявом цих
негативних тенденцій стало те, що більшість громадян
Великобританії у 2016 р. проголосували за Брекзіт, тобто вихід із
Євросоюзу, а у 2020 р. цей процес урядом на чолі з Б. Джонсоном
поставлено у практичну площину діяльності. Для ФРН як
провідної потуги Європи всі ці та інші чинники мають
різноаспектні впливи та слугують своєрідним важким
випробовуванням як політичним лідерам, так і всій політичній
системі.
За державним устроєм Німеччина – федеративна держава,
що складається із 16 федеральних земель, кожна з яких має свою
конституцію, парламент і уряд. Найвища державна влада
належить Федерації та її відповідним інститутам. Законодавча
гілка влади має двопалатну систему: в законодавстві поряд із
Німецьким Бундестагом у прийнятті законів бере участь
Бундесрат, що складається із представників, делегованих
земельними урядами, які захищають інтереси земель. Згідно з
Основним законом влада Президента обмежена, значно більше
владних повноважень надано Федеральному канцлеру, тобто
керівнику уряду ФРН. Більше того, Федеральний канцлер – це
повноправний лідер держави і єдиний, кого обирають під час
першого засідання німецького Бундестагу. Обсяг його
повноважень та можливостей впливати на політику країни
визначається відповідним терміном – «канцлерська демократія».
Вибори до Бундестагу відбуваються кожні чотири роки, а до
земельних ландтагів – кожних чотири чи п’ять років. Виборчий
цикл до парламенту та ландтагів не збігається у часі. Досить часто
буває так, що земельні вибори стають своєрідним тестом на
підтримку політики федерального коаліційного уряду і,
здебільшого, політичні уподобання електорату на парламентських
і земельних виборах відчутно різняться. У Німеччині існує
багатопартійна система, партії мають особливе конституційно
правове становище та користуються державною фінансовою
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підтримкою. Політичні партії у Німеччині є надзвичайно
важливими, адже вони не тільки сприяють розвитку політичної
системи, але й сприяють формуванню політичної волі народу.
Політичний ландшафт сучасної ФРН значною мірою був
сформованим у повоєнний період розвитку партійного спектра
Західної Німеччини, а потім суттєво доповнювався у роки після
приєднання до неї п’яти нових земель із самоліквідованої НДР.
Станом на 1990 р. у ФРН була створена та успішно діяла
(західно)німецька політична модель, що вважалася однією із
знакових у Європі, яка могла слугувати одним із слушних
прикладів представницької демократичної системи. Поряд із
іншими факторами та інституційними засадами утвердження і
функціонування демократії у ФРН опиралося на розвинуту і
стійку партійно-політичну систему, конституційну унормованість
та демократичні процедури її діяльності.
Надто важливим стало те становище, що в Основному законі
ФРН були чітко визначені конституційні засади формування та
діяльності політичних партій. У цьому зв’язку були враховані
сильні та уразливі сторони становища політичних партій доби
Веймарської республіки. У роки першої (невдалої) демократичної
системи урядування в Німеччині серед правників побутувало
уявлення, що буцімто партії – це екстра конституційні установи,
які стоять поза державністю і конституцією. Тоді вбачали
протиріччя в тому, що партії пронизують все політичне життя, але
про це нічого не було вказано у конституції. З тим щоб уникнути
типової німецької дилеми й визнати лише те, що неодмінно
урегульовано з правової точки зору, партії були на мові юристів
вже «конституалізовані». Зрозуміло, що даним підходом проблема
визнання «партійної держави» стала юридично полегшеною, хоч
ще й не вирішеною справою. Німецька конституційна
юриспруденція у повоєнні роки підняла навколо цього нового
правового положення велику дискусію. Деякі її представники
возвели на цьому навіть теорію партійної держави.
У порівнянні із партійно-політичною моделлю Веймарської
республіки, яка була не останньою в колі причин загибелі першої
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німецької демократії, розвиток політичної моделі Федеративної
Республіки мав ту перевагу, що він концентрувався на виключно
малій кількості числа партій з шансами переходу влади від однієї
крупної провідної партії до іншої. Також переваги складалися в
тому, що не було ні однієї великої чи важливої партії яка
перебувала би у принциповій опозиції до політичної системи, до
демократії.
Великим запобіжником можливих деструктивних підходів
стало те, що були сформульовані конституційно-правові
положення, які у подальшому розвитку політичної моделі ФРН
слугували правовим бар’єром і механізмом убезпечення
суспільства від радикальних – правих і лівих партійних формувань
шляхом їх заборони. Політично значимим було і те становище, що
політичні партії здебільшого намагалися дистанціюватися від
націонал-соціалістичної ідеології чи її спадку.
На 1990 р. у Західній Німеччині успішно функціонувала
політична модель, яку формували лише п’ять демократичних сил:
християнські демократи (ХДС/ХСС), СДПН, ВДП та партія
«зелених». Провідні позиції в країні і, відповідно, очолювали
коаліційні уряди поперемінно християнські демократи та соціалдемократи. Вони протягом 1966–1969 рр. працювали у
сформованій Великій коаліції; за малих коаліцій їх союзником
виступали ліберали.
Після досягнення державної єдності Німеччини політична
модель залишалася та ж, але вона зазнавала чисельних та якісних
змін. Так, у східнонімецьких землях, окрім відгалужень
політичних партій заходу, діяла спадкоємниця керівної партії
колишньої НДР – Партія демократичного соціалізму. Згідно
преференцій перехідного періоду ПДС була представлена у
Бундестазі. У період 1998–2005 рр. політична модель на
федеральному рівні поповнилася новою ознакою – протягом цього
періоду діяла т. зв. червоно-зелена коаліція: СДПН та «Союз90/зелені».
З часом давалися взнаки відмінності політичної культури і
електоральних уподобань в нових і старих федеральних землях
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об’єднаної Німеччини. Диференціація набувала все чіткіших
ознак, вона має особливу актуальність в останні роки. На тлі
нових проблем і викликів, з якими стикається сучасна ФРН – лідер
Європейського Союзу, вельми рельєфно проявляються помітні
відмінності політичної культури та зовнішньополітичних поглядів
уродженців східних і західних земель. Світова фінансовоекономічна криза 2008 р., наплив біженців стали суттєвими
причинами посилення правих настроїв в Європі. У Німеччині
найбільшу підтримку популісти і праві екстремісти отримують
саме на територіях колишньої НДР.
Про це свідчать як земельні вибори до ландтагів останніх
років, так і останні парламентські 2017 р. Так, якщо у перших
виборах до Бундестагу брали участь 16 партій, то у останніх –
42 політичні партії; за підсумками останніх парламентських
виборів до Бундестагу потрапили сім політичних партій, серед
яких право-радикальна Альтернатива для Німеччини (АдН) посіла
третє місце. Депутати від АдН на цей час були представлені
у 14 ландтагах, тоді як ліберали (ВДП) – у 9, Ліва партія –
у 10 земельних парламентах. Великі народні партії – ХДС і СДПН,
переживаючи кризу ідентичності, отримали відчутно меншу від
попередніх виборів підтримку. Політичний спектр як Бундестагу,
так і в суспільстві став більш строкатим та розпорошеним.
Це ставить чимало питань стосовно можливостей формування
парламентської більшості, значно ускладнює можливості та
стійкість існуючої політичної моделі. Скажімо, криза щодо
формування останнього уряду затягнулася майже на півроку.
Тобто розпорошеність і політичні відмінності партійних
уподобань давалися взнаки на федеральному рівні. З великими
труднощами Ангелі Меркель – лідеру християнських демократів,
все ж таки вдалося створити черговий раз Велику коаліцію із
соціал-демократами. Проте наступні земельні вибори у низці
земель підтвердили втрати провідних політичних партій,
натомість підвищення підтримки зелених та впевнену прохідність
лівих і право популістських сил. Піком на сьогодні цього тренду
стали вибори у жовтні 2019 р. до ландтагу в Тюрінгії. Тоді АдН
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вдвічі більше отримала голосів підтримки, у порівнянні з
попередніми виборами, та посіла друге місце у ландтазі за
чисельністю мандатів.
Вивчення відмінностей політичної культури і електоральних
уподобань в нових і старих федеральних землях об’єднаної
Німеччини має важливе теоретичне та практичне значення. Аналіз
сучасної політичної моделі ФРН, складових її стійкості за
сучасних умов та можливостей підвищення її ефективності
набуває особливої актуальності. Вивчення цих процесів, так само
як і переосмислення історії НДР, складнощів репрезентації
сучасної Німеччини та взаємовпливів колективної пам’яті і
політичної культури східних і західних земель уможливлять
глибше зрозуміти коло труднощів, з якими зіштовхнулася сучасна
німецька політична модель і які альтернативи можуть її чекати в
недалекому майбутньому.
Список використаних джерел:
1. Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия
сегодня. Основные черты политической системы / пер. с нем.
Г. Я. Рудого. под об. ред. и с предисловием Я.С.Драбкина. Москва,
1996. 320 с.
2. Tempel Karl G. Die Parteien in der Bundesrepublik
Deutschland. Grundlagen. Funktionen. Geschichte. Programmatik.
Organization. Überarbeitete und veränderte Neuauflage 1990. Berlin.
3. Кудряченко А. Партійно-політична система сучасної
Німеччини. Трибуна. 2002. № 1/2. С. 29–32.
4. Мазанов В. Сучасний розвиток партійної системи
Німеччини. Актуальні проблеми політики. 2015. № 55. С. 197–205.
5. Выборы в Тюрингии: «Альтернатива для Германии» вдвое
увеличила
результат.
URL:
https://eadaily.com/ru/news/2019/10/28/vybory-v-tyuringii-alternativadlya-germanii-rezultat.

238

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
УДК 341.238(477)
Медвідь Федір,
доктор наук в галузі політології,
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Міжнародні відносини виступають як специфічна галузь
суспільних відносин; як сукупність політичних, економічних,
ідеологічних, правових, дипломатичних, військових та інших
зв’язків і взаємовідносин між основними суб’єктами світової
спільноти; як поводження держав на міжнародній арені.
Міжнародні відносини характеризуються специфічними формами
політики, включаючи силу, баланс, гегемонію, взаємозалежність,
війну і мир. Періодизація, виділення основного змісту і характеру,
типологія міжнародних відносин залежать від підходів, що
застосовуються вченими-міжнародниками різних наукових шкіл і
напрямів. Продуктивним, на наш погляд, є розгляд школою
політичного реалізму (Г. Моргентау, Р. Арон, Г. Кісінжер та ін.) та
їх прихильниками міжнародних відносин крізь призму «поняття
інтересу, вираженого в терміні сили». Сила (вплив) як суспільне
явище має багато вимірів і проявів: від фізичної (військової) сили
до економічних, соціальних, психологічних впливів. Серед них, на
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думку фахівців, найважливішими є геополітичне становище;
населення; природні ресурси; індустріальний розвиток держави;
військова могутність; воля; політичне керівництво і внутрішня
організація влади; дипломатія; міжнародний імідж [11, с. 560–568;
2, с. 167–183].
В основі міжнародної діяльності держав, на їхню думку,
лежить прагнення до збільшення своєї сили та впливу. Внаслідок
боротьби за максимальне задоволення національних інтересів
вони сприяють установленню на світовій арені рівноваги сил, яка
є єдиним реальним способом забезпечення і збереження миру.
Із сер. 50-х рр. ХХ ст. у пізнання та інтерпретацію
міжнародних відносин могутньо входить системна теорія, із
евристичними можливостями якої пов’язують погляди усіх
наукових шкіл і напрямів, яка розглядає співвідношення між
державами відповідно до просторово-часового контексту
[1, с. 485–486].
Національні інтереси, на наш погляд, відображають
фундаментальні цінності та прагнення Українського народу, його
потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані
шляхи їх створення і способи задоволення. Національні інтереси
України та їх пріоритетність обумовлюються конкретною
ситуацією, що склалася в країні та за її межами [9, c. 341–351].
Становлення концепції національних інтересів України
розпочалося з прийняття Декларації про державний суверенітет
України, Акту проголошення незалежності України від 24 серпня
1991 р., схваленого 1 грудня 1991 р. всенародним голосуванням.
Конституція України, Постанова ВРУ від 2 липня 1993 р. «Про
основні напрямки зовнішньої політики України», Концепція
(Основи державної політики) національної безпеки України, Закон
України «Про основи національної безпеки України» від 2003 р.,
Закон України від 1 липня 2010 р. «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики», Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо відмови України від здійснення
політики позаблоковості» (2014), Закон України «Про національну
безпеку України» (2018), Рішення РНБО України та відповідний
240

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
Указ Президента від 2002 р. «Про Стратегію України щодо
Організації Північноатлантичного договору (НАТО)», Універсал
національної єдності, Указ Президента України № 389/2012
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
8 червня 2012 р. «Про нову редакцію Стратегії національної
безпеки України», Аналітична доповідь Національного інституту
стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України у сфері національної безпеки» (2014) склали
основу концепції національних інтересів України та окреслили
контури Стратегії національної безпеки України.
Сам термін «національний інтерес» з’явився ще у ХVІ ст.
В теорії міжнародних відносин це поняття вживається переважно
у сфері зовнішньої політики і сприймається у розумінні
«державний, народний, всенародний». У науковий обіг ця
категорія увійшла порівняно недавно, адже лише в 1935 р. була
введена до Оксфордської енциклопедії соціальних наук.
Дослідженням національних інтересів займається цілий ряд
учених із різних галузей знань, зокрема, М. Вавринчук, О. Власюк,
В. Горбулін, Б . Парахонський, В. Кириченко, А. Качинський,
А. Колодій,
С. Кононенко,
О. Литвиненко,
Ю. Римаренко,
С. Римаренко, Г. Ситник, В. Олуйко, М. Поручник, М. Мальський
та ін. Політико-правові засади генези і становлення національних
інтересів України розроблено нами [2, с. 59–66; 8, с. 210–221;
3, с. 112–117; 10, с. 64–73; 5, с. 245–253; 8, с. 45–59].
У літературі національні інтереси поділяються традиційно
на внутрішні і зовнішні. На наш погляд, варто говорити про
національні інтереси як внутрішні і національно-державні
інтереси як зовнішні. Хоч, зауважимо, такий поділ є до певної
міри умовний, оскільки будь-який національний чи національнодержавний інтерес має, як правило, внутрішні і зовнішні аспекти.
Залежносто від ступеня впливу на економічну, політичну,
воєнну, науково-технічну та ін. сфери функціонування держави
національні інтереси можна класифікувати за ступенем важливості
як життєво важливі, другорядні, критичні і за ступенем стійкості –
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стратегічні, оперативні і тактичні інтереси. Формування життєво
важливих
інтересів
відбувається
протягом
історичного
становлення нації-держави як суб’єкта міжнародного права.
До них можна віднести такі інтереси як підтримка і збереження
територіальної цілісності України, захист її кордонів, суверенітету
та державності; створення і забезпечення системи національної
безпеки; інтеграція України в систему регіональної та глобальної
безпеки; проведення широкомасштабних програм щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та утворення ефективної
системи ядерної безпеки України; інтеграція України в світове
економічне і політичне співтовариство, створення умов для
залучення закордонних інвестицій, збереження старих та пошуки
нових шляхів доступу до стратегічно важливих для економіки
ресурсів; розвиток та підтримка процесів соціально-культурного і
духовного відродження основ національної державності
українського народу, його самобутності.
Стратегічні інтереси мають довгостроковий характер
відповідно до обраного курсу розвитку держави. Загрози їм
означають загрози життєво важливим інтересам України.
Визначення стратегічних національних інтересів та їх юридичне
оформлення як офіційно визнаних пріоритетів України повинні
бути результатом спільної праці всіх гілок влади. Формування їх є
прерогативою Президента держави, однак Верховна Рада України
оцінює стратегічні інтереси на відповідність життєво важливим
інтересам України.
Оперативні (середньострокові) інтереси, що виникають при
вирішенні окремих проблем для подальшої реалізації стратегічних
інтересів, виступають засобами впровадження в життя
стратегічних завдань держави.
Тактичні інтереси, що є засобами впровадження в життя
оперативних інтересів, як правило, короткострокові і з
вирішенням оперативних інтересів, зникають.
Науковий підхід до визначення національних і національнодержавних інтересів, безперечно, передбачає врахування
історичних, соціально-політичних та економіко-географічних
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чинників функціонування української нації. Вихідними засадами
при цьому є чітке розуміння того, що являє собою сучасна
українська нація у вузькому значенні як етнічно однорідна
спільнота громадян української національності, що проживають в
Україні, та в широкому значенні – як відкрита поліетнічна
спільнота, що історично склалася на території України, яка
усвідомлює себе українським народом, а її члени – громадянами
України, тобто мова йде про політичну націю.
Аналіз національних і національно-державних інтересів ми
розглядаємо з позиції політичної суб’єктності української нації,
тобто українська нація постає творцем власної держави, яка
використовується нацією як інструмент здійснення внутрішньої і
зовнішньої політики.
Для нації як політичного суб’єкта найголовнішим є
збереження її ідентичності і культурно-мовної самобутності у
властивій саме цій нації формі, тобто у формі реалізації
національної ідеї. У силу цього пріоритетні політичні інтереси
нації спрямовані на подальшу консолідацію спільноти, на
створення чи збереження власної державності та налагодження
відносин з іншими націями-державами.
Національний інтерес, на наш погляд, можна визначити,
виходячи саме з суттєвих ознак нації як етносоціальної спільноти.
Структура національного інтересу змінюється залежно від завдань
нації, ступеня (етапів) її сконсолідованості (початковий етап
формування, етап національно-визвольної боротьби, розквіт
національної спільноти тощо) [10, c. 66–73].
Щодо нації-держави як суб’єкта міжнародного права, то
національний інтерес звернений всередину спільноти, до умов її
внутрішнього функціонування і прояву її ознак. Націю – державу
як суб’єкт міжнародних відносин, вважаємо, характеризує
національно-державний інтерес, який виступає в загальному плані
як мотивація зовнішньополітичної діяльності держави.
Основним базовим національно-державним інтересом,
геополітичним
пріоритетом
і
стратегічним
завданням
зовнішньополітичного курсу України в умовах глобалізації та
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євроінтеграції є її виживання, підвищення життєспроможності та
зміцнення як вільної, суверенної, незалежної держави сучасного
світу за умов збереження національних цінностей, захисту
економічного та політичного суверенітету, власної соціальнокультурної ідентичності, перетворення з об’єкта геополітичних
ігор великих потуг на повноцінний суб’єкт геополітики, тобто на
самостійного гравця, який визначає свої цілі і дії на міжнародній
арені [7, c. 44–50].
Отже, становлення концепції національних інтересів
України приведе до формування реальної державної політики,
пропаганди
базових
національних
інтересів
і
зовнішньополітичних пріоритетів та просування їх у внутрішній і
зовнішній політиці.
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ЛЕМКІВСЬКОЇ ДІАСПОРИ
НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ
У повоєнний час, коли світ поділився на ворогуючі між
собою військово-політичні блоки, а українські землі опинилися за
«залізною завісою», всю повноту національних інтересів могли
представляти лише українці західних діаспор. Серед них найбільш
організованими були українські анклави в США та Канаді,
що вели свою історію ще від перших переселенців кінця ХІХ ст.
У середовищі української діаспори цих країн доволі відчутним був
голос лемківських діячів, котрі поряд із наголошуванням на
єдності русинів з українством, також посильно плекали власну
історію та культурну самобутність. Популяризуючи в
багатокультурному американському середовищі унікальність
лемківського світу, вони вдавалися до багатьох інструментів
культурної дипломатії.
При цьому найбільшого розголосу отримали різнопланові
заходи, спрямовані на поширення правдивої інформації про
страшну трагедію Лемківщини – примусові переселенські акції,
що їхнім фінальним акордом стала сумнозвісна операція «Вісла».
Насамперед, лемківські активісти подбали про інституційне
забезпечення цієї інформаційної діяльності. Так, у короткому часі
у Нью-Йорку постав «Комітет проти масового вигнання лемків».
Його творці від самого початку щільно співпрацювали з багатьма
діаспорними інституціями, а найбільше з Українським
конгресовим комітетом Америки. Завдяки комунікативним
талантам лемківських лідерів, до складу комітету вдалося
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залучити авторитетних західних громадських діячів, котрі надали
новій інституції необхідного міжнародного характеру. Так,
згадаємо імена очільника Комітету публіциста Крістофера
Еммета, письменників У. Г. Чемберліна та Дороті Томпсона,
відповідальних редакторів журналу «America» Дж. Ля Фарджа і
У. Дж. Гіббонса, зрештою, голову Американської соціалістичної
партії Нормана Томаса.
У першу чергу, лідери лемківських організацій вдалися до
активної медійної діяльності, спрямованої на донесення правдивих
свідчень як до українського, так і англомовного читача. З цією
метою вони звернулися до свідка тих трагічних подій, знаного
українського публіциста Володимира Душника. Узагальнивши
власний травматичний досвід і численні свідчення своїх земляків,
котрим пощастило пережити трагедію лемківського геноциду, він
у 1948 р. написав книгу «Death and devastation of the Curzon line:
the story of deportations from Ukraine» [8]. Ця книга здобула чималу
популярність у «вільному» світі, свідченням чого були численні
згадки оцінок В. Душника на сторінках авторитетної західної
періодики. Важливість згаданої праці неможливо переоцінити,
адже саме в ній уперше на належній правовій базі та з наведенням
численних фактів було обґрунтовано геноцидну парадигму в
оцінках організованих польським і радянським комуністичними
режимами переселенських акцій. Тож завдяки книзі В. Душника
ця парадигма здобула загальне сприйняття в західній спільноті й
по сьогодні є загальноприйнятою.
Іншим інструментом культурної політики лемківських
інтелектуалів стала планомірна співпраця з провідними
часописами західного світу з метою інформування їхніх читачів
про жахіття новітнього лемківського геноциду. Із цією метою до
редакцій низки газет, серед яких для прикладу згадаємо «Catholic
Gerald», «Tablet», «Catholic Sentinel», «Michigan Catholic»,
«Monitor» та «Carrier-Journal», були спрямовані відповідні
інформаційні дописи, що мали на меті протистояння облудній
комуністичній пропаганді [2, с. 8]. Лемківським публіцистам
вдалося переконати своїх західних колег у правдивості власної
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реконструкції трагічних подій 1945–1947 рр., що розгорталися на
багатостраждальних землях Закерзоння. Завдяки цьому було
сформовано надійний інформаційний щит, котрий успішно
відбивав потужні інформаційні атаки ідеологів «імперії зла».
Справжньою друкованою трибуною, на сторінках якої з
фактографічною точністю було занотовано численні факти
лемківського геноциду, став журнал «Лемківщина». Він постав як
квартальник у Нью-Йорку в 1979 р., а після здобуття Україною
незалежності був перенесений на рідну землю. Саме на шпальтах
«Лемківщини» наведено чи не найбільше матеріалів, котрі
оповідають нам мовою документів і художнім словом про
насилля, котре коїлося на лемківських теренах у перші повоєнні
роки [4]. Про авторитет журналу промовисто говорять численні
передруки його матеріалів західними часописами.
Та найдієвішим інструментом культурної дипломатії
представників лемківських організацій виявилися численні акції
обструктивного характеру, що набували форми масових пікетів
під дипломатичними установами комуністичних режимів у
західних країнах, винних у лемківському геноциді. Переваги цих
акцій полягали в найбільш голосному висвітленні в пресі, а також
мобілізації українських і західних активістів потребою
інформування цивілізованого світу про непокараний злочин
польських і радянських комуністів. Досвід організації таких акцій
лемківські діячі апробували протягом 1970-х рр., коли щорічно в
сумні роковини акції «Вісла» збирали небайдужих громадян на
мітинги під дипломатичними установами Польщі та Радянського
Союзу.
Найбільшого ж медійного розголосу отримали протестні
заходи, котрі влаштовувалися протягом 1980-х рр. Їхніми
організаторами солідарно виступили всі авторитетні лемківські
установи
США
та
Канади
(насамперед,
регіональні
представництва Об’єднання лемків у Канаді та США). Так, значна
кількість активістів зібралася під польською амбасадою в Торонто
в жовтневі дні 1982 р., коли відзначалося 35-ліття акції «Вісла».
Як писали оглядачі цієї акції, вона супроводжувалася велелюдним
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мітингом, на якому виступали лідери лемківського руху, а також
прийняттям резолюції та передачею її працівникам дипломатичної
установи [3, с. 2–3]. Саму акцію висвітлювали численні українські
та канадські газети, що створило необхідний суспільний резонанс
у західній пресі.
За такою ж організаційною формулою було проведено
протестні акції і в наступні роки. При цьому найбільш голосним
виявилося пікетування в сорокові роковини лемківського
геноциду восени 1987 р. У той рік протестні акції набули
особливої масовості, адже проводилися практично під всіма
польськими та радянськими дипломатичними установами, що
функціонували на американському континенті. За виробленою
традицією, учасники цих акцій тримали інформаційні
транспаранти українською та англійською мовами, де мовою гасел
інформувалося про лемківську трагедію та висувалися вимоги до
комуністичних режимів припинити переслідування лемків на їхній
рідній землі («Повна свобода українцям у Польщі!», «Польща для
поляків – Лемківщина для лемків!», «Дайте лемкам повернутися
додому!», «Перестаньте переслідувати й кривдити наших братів у
Польщі!»). Акції супроводжувалися виступами лемківських та
західних активістів, в яких тезово окреслювалася міра заподіяних
лемкам нещасть. Пікетувальні акції завершувалися прийняттям
відповідних резолюцій з передачею їх працівникам консулатів та
амбасад. Ці акції неодмінно відбувалися за потужної медійної
підтримки преси та телебачення [6, с. 2].
У підсумку, відзначимо розмаїття застосовуваних лемками
практик культурної дипломатії з поширення правди про новітню
трагедію Лемківщини. При цьому слід згадати, що особливою
ефективністю були позначені інформаційні видання англійською
мовою та акції з пікетування дипломатичних установ. Це
дозволило доволі успішно протистояти пропагандистській машині
комуністичних режимів, поширюючи й утверджуючи українську
оптику подій, що відбувалися на землях Закерзоння у перші
повоєнні роки. Саме завдяки лемківським активістам, ця оптика
набула поширення і на сході Європи після руйнування
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комуністичної системи. Практичним її наслідком стало
засудження
жахіття
лемківського
геноциду
першими
демократичними парламентами Польщі та України [5, с. 19;
1, с. 2–4.].
Перспективним
продовженням
теми
нашого
дослідження вважаємо необхідність комплексного осмислення
практик культурної дипломатії українців діаспори.
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ПЕРШІ УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ
XV–XVII ст. увійшов в історію як період масштабних піших
та морських експедицій. Пошук морських шляхів до Індії та
Китаю сприяв відкриттю багатьох континентів і територій, у тому
числі Австралії та Океанії. На кінець XVIII ст. контури материка в
основному були нанесені на карту, однак внутрішні області
залишалися «білою плямою», тому з XIX ст. почалася його
колонізація. Хоча українці не брали активної участі у відкритті та
освоєнні австралійського континенту, серед непересічних
особистостей, які зробили вагомий внесок у його дослідження, є
етнічний
українець,
географ,
етнограф,
антрополог
М. М. Миклухо-Маклай. Імена інших перших українців в
Австралії менш відомі, але можна з впевненістю стверджувати, що
вони торували шлях для більш потужної хвилі українських
мігрантів, які приїхали на континент у другій половині ХХ ст.
Вивчення їх внеску в цей процес становить значний практичний
інтерес для України.
Дослідженню життя перших українців, що проживали в
Австралії у XIX – на поч. XX ст., приділена недостатня увага
вітчизняних
науковців.
Єдиним
винятком
є
постать
М. М. Миклухо-Маклая. Навколо його наукової спадщини
склалася свого роду особлива субдисципліна «маклаєзнавство».
Дотепер опубліковано багато біографій дослідника, які однак
побудовані переважно на переказі його новогвінейських
щоденників і охоплюють зовсім короткий період життя. Щодо
відомостей про інших перших українців в Австралії, то коротка
інформація про них містяться в енциклопедичних виданнях
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української діаспори. Вказане дозволяє констатувати відсутність
комплексних праць щодо участі українців у колонізації
австралійського континенту, що актуалізує заповнення існуючої
наукової прогалини.
Точні дані щодо перших українських поселенців в Австралії
відсутні. Ймовірно вони прибули у Сідней у 1820 р. на
російському кораблі «Открытие». Зокрема на його борту
знаходився хворий матрос, українець, що народився на
Полтавщині, Ф. Зубенко. Можна припустити, що хвороба не
дозволила продовжити подорож і він залишився для лікування на
березі. Незабаром на континенті з’явилася низка українських
переселенців з Галичини. У 1832 р. до Австралії приїхав лікар зі
Львова Джон (ймовірно Іван) Луцький, який працював там
державним ботаніком [1, с. 32]. У Тасманії проживали К. Кабат та
В. Коссак (скоріш за все, це прізвище було видозмінено від
«Козак»), які перебували на службі в поліції. Також згадується
юнак Ю. Горецький зі сполонізованої родини, який прибув з
Шотландії. Він оселився у м. Джолінг штату Вікторія, а пізніше
переїхав до Канади.
У 1850 р. в Австралії з’явився колишній військовий
австрійської армії М. Гриб, який мав у власності кілька гектарів
землі й організував досить вдалий фермерський бізнес. Через
десять років до нього приїхав земляк Я. Пелевський, який
спочатку допомагав вести справи, а після смерті товариша
отримав у спадок його майно. Після його продажу Я. Пелевський
переїхав до Австрії і купив там взуттєву фабрику. Ще один
українець на прізвище Займак у 1869 р. прибув до Брісбену та
оселився в Новому Південному Вельсі. Він займався
вирощуванням устриць [1, c. 33].
Напередодні Першої світової війни до Австралії почали
прибувати українські мігранти, що проживали в Російській імперії
і працювали на Далекому Сході та в Китаї переважно на
підприємствах кораблебудування і важкої промисловості. Вони
оселилися у Квінсі (штат Брісбен) і працювали за фахом або в
сільському господарстві. Для налагодження культурного життя
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вони почали видавати газети «Життя Робітника» та «Знання і
Єдність», які через фінансові причини незабаром закрилися.
З огляду на невелику «слов’янську» громаду, українські і російські
переселенці спочатку гуртувалися разом, однак після того, як
останні відмовилися замовляти українські газети з Європи та
Америки (вочевидь маються на увазі газети української діаспори),
розділилися. Українці створили невелике об’єднання земляків
«Український робітничий клуб». Є відомості, що один з його
діячів, В. Харченко, організував театральну трупу, яка поставила
першу українську виставу в Австралії – «Назар Стодоля» [1, c. 35].
У міжвоєнний період в Австралії проживала низка українців.
Інформацію про деяких з них можна знайти в енциклопедичних
довідниках, виданих української діаспорою наприкінці ХХ ст.
Один з них – Г. Піддубний (справжнє прізвище Товмашів) з
Полтавщини, що перебував у країні в 1913–1917 рр. і працював
журналістом. Повернувшись в Україну, він написав низку статей
про Австралію. У 1911–1917 р. в Австралії знаходився відомий
більшовицький діяч Артем (Ф. Сергеєв) [1, c. 36], який
переховувався в країні від російської влади. Тричі відвідував
Австралію уродженець Західної України С. Барчинський – лікар,
журналіст та любитель пригод. Перший раз – у 1912 р., після
отримання у Берліні фаху медика. Проживши кілька років в Перті,
перед Першою світовою війною він повернувся до Галичини і
вступив до лав УГА. Вдруге він відвідав країну в 1936–1939 рр.,
втретє – у 1946 р., з повоєнною хвилею українських мігрантів, й
оселився там остаточно. Його статті про Австралію неодноразово
з’являлася у львівській газеті «Діло» [3, c. 41].
Після революційних подій у Росії в 1917–1920 рр. до
Австралії прибув етнічний українець з Сибіру І. Іванець, який
організував недалеко від м. Дарвін досить ефективне фермерське
господарство. До емігрантів міжвоєнної пори варто віднести й
Є. Антоніцина, який приїхав у 1932 р. у Сідней, а потім оселився у
Квінсі. У передвоєнний період ще кілька українців, що проживали
на Далекому Сході, переїхали на австралійський континент
(М. Мережаний, М. Пирогів, Г. Дончак та ін.). Наприклад,
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Г. Дончак був президентом Української Національної Ради на
Далекому Сході. М. Мережаний, уродженець Одещини, залишив
Україну в 1924 р., однак діставався до Австралії лише в 1938 р.
Ймовірно, що таким чином він рятувався від більшовицької влади,
яку на той час вже було встановлено на території України і Росії.
У Брісбені він брав активну участь у громадському житті, зокрема
багато років був диригентом хору громади і проповідником
української євангельської церкви [3, c. 122].
Окреме місце серед першопрохідців австралійського
континенту займає М. Миклухо-Маклай, який походив з
козацького роду Миклух. Багато російських біографів дослідника
вважають, що він народився в Росії в колишній Новгородській
губернії, хоча існують достовірні факти, які спростовують це
твердження [5, c. 3–4]. Д. Чуб у книзі «З новогвінеських вражень»
наводить вислів і самого дослідника, надрукований в сіднейській
газеті «Сідней Монінг Героальд» у 1884 р.: «Моя особа є
прикладом того, як щасливо з’єдналися три одвічно ворожі сили.
Палка кров запорожців мирно злилася з кров’ю їхніх, здавалося,
непримирених ворогів, гордих ляхів, розбавлених кров’ю німців.
Я дуже люблю батьківщину мого батька – Україну, але ця любов
не применшує поваги до двох вітчизн батьків моєї матері –
Німеччини й Польщі» [2, c. 93]. Сукупність цих фактів дозволяє
нам констатувати українське походження Миклухо-Маклая й
віднести його до українських дослідників Австралії та Океанії.
За своє коротке життя дослідник зробив низку відкриттів у
самих різних наукових дисциплінах. У галузі фізичної
антропології та етнології Миклухо-Маклай відкрив зовнішньому
світу папуасів Берега Маклая (північно-східна частина Нової
Гвінеї), провівши ґрунтовне дослідження їх антропологічного
типу, матеріальної культури, господарського ладу і суспільного
життя. Також він став першовідкривачем сенойских племен
семелай і темок, невеликого семангського племені батак, що
представляє господарсько-культурний тип бродячих мисливців і
збирачів. Він вперше описав морські тераси на північно-східному
узбережжі Нової Гвінеї і виявив причини їх утворення, зробивши
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цим значний внесок у вивчення геоморфології і тектоніки цього
регіону [6, c. 29]. У результаті його наполегливості і активної
участі в збиранні грошей, у 1881 р. була створена перша
лабораторія морської біології в Австралії, розташована у в затоці
Ватсон. Важливим результатом його наукових досліджень став
висновок про те, що не існує різниці між представниками різних
людських рас, а соціально-культурні відмінності, такі як ступінь
розвитку і цивілізованості, обумовлені навколишнім середовищем
народів.
Відчуваючи власну відповідальність за тубільне населення
Океанії, відстоював права папуасів, боровся проти колоніального
розділу Нової Гвінеї, анексії Берега Маклая кайзерівською
Німеччиною, виступав проти расизму і колоніалізму. Із цим
питанням він навіть звертався до Державного секретаря Британії у
справах Індії лорда Дербі [4] та до російського царя Олександра
III, якого він прохав взяти цю територію під свою опіку [5, c. 4],
Всього ж він написав понад 160 наукових праць,
присвячених різним питанням етнографії, антропології,
порівняльної анатомії, метеорології, географії, зоології та загалом
здійснив десять експедицій до Нової Гвінеї.
Можна зробити висновок, що перша хвиля української
міграції на австралійський континент тривала з поч. XIX ст. до
поч. Другої світової війни. Українці прибували двома шляхами –
із Західної України через Європу і зі Східної України через
Далекий Схід і Китай. З огляду на незначну чисельність, вони
створювали спільні з іншими слов’янськими мігрантами громади,
найчастіше – з росіянами. Не дивлячись на це, їх можна вважати
українськими першопрохідцями на австралійському континенті.
Особливе місце серед них займає М. Миклухо-Маклай, який мав
українське походження.
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FACEBOOK-СТОРІНКИ ПАРТІЙ У ПЕРЕДВИБОРНИХ
КАМПАНІЯХ 2019 р. В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ:
СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ
Соціальні медіа використовуються все частіше у
повсякденні. Кількість їхніх користувачів зростає, звідси не лише
люди отримують новини, а й часто реагують на них.
Політики вдаються до використання соціальних медіа, адже
вони дозволяють спілкуватись з виборцями без посередництва
традиційних ЗМІ, посилити політичну активність громадян
(завдяки персоналізації, швидшій взаємодії, зворотньому зв’язку,
оприлюдненню власних новин, мобілізації прихильників і
переконанню тих, хто вагається), відстеження реакцій на свої
виступи або дії [4, p. 1] (хоча й зрозуміло, що користувачі
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соціальних медіа не є репрезентативними для всіх громадян
України та Польщі).
2019 був роком виборів не лише для України, а й для
Польщі, де теж обирали своїх представників до законодавчого
органу. Для обох країн інструментарій соціальних медіа у
передвиборній кампанії не є новим. Але для розуміння рівня
практичного використання вважаємо за доцільне порівняти
сторінки в Facebook (був найбільш популярним соціальним медіа
в зазначених державах минулого року) політичних партій у
періоди, що відводилися для агітації. Для нашої країни цей термін
був з 24 травня по 19 липня 2019 р., а у Польщі – у проміжку
9 серпня – 11 жовтня цього ж року [5]. Зазначимо, що вибори до
Верховної Ради України були позачерговими [3]. Було
проаналізовано сторінки у Facebook таких українських політичних
партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя»,
ВО «Батьківщина», «Європейська Солідарність», «Голос» [2].
Теж саме здійснено у вищезазначеному соціальному медіа і з
польськими політичними силами: «Право і справедливість»,
«Громадянська коаліція», «Союз демократичних лівих сил»,
«Польська селянська партія», «Конфедерація свободи і
незалежності» [1]. Із отриманої інформації бачимо, що найчастіше
програмні гасла, анонси заходів та новини на сторінках партій в
Facebook подавалися у форматі фото, трохи рідше розміщувалися
відео. Винятково текстові повідомлення є досить нечастими.
Це характерно для обох країн. Узагальнену інформацію подано у
вигляді табл. 1.
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Таблиця 1

Дані сторінок політичних партій України та Польщі з розміщеного
контенту у Facebook
Політична сила
Кількість
Переважаючий
розміщених постів
формат
«Слуга народу» (Україна)
248
Фото
«Опозиційна платформа — За
325
Фото
життя» (Україна)
ВО «Батьківщина» (Україна)
276
Посилання на
сайт
«Європейська Солідарність»
293
Відео
(Україна)
«Голос» (Україна)
569
Фото
«Право і справедливість» (Польща)
388
Фото
«Громадянська коаліція» (Польща)
49
Фото
«Союз демократичних лівих сил»
200
Фото
(Польща)
«Польська селянська партія»
78
Фото
(Польща)
«Конфедерація свободи і
264
Відео
незалежності» (Польща)

Підсумовуючи варто зазначити, що в обох країнах не всі
політичні сили приділяють значну увагу своїм партійним
сторінкам у Facebook. Проте свою присутність у соціальних медіа
вони все ж намагаються підтримувати. Більш активно
розміщувався контент українськими політичними силами.
Тут очевидно впливав той фактор, що вибори були позачерговими.
Проте збільшення кількості публікацій у соціальних медіа не
завжди пропорційно нарощує число вподобань, поширень та
коментувань користувачами. Це можна простежити на прикладі
деяких політичних сил Польщі, які розміщували більше постів в
останні дні агітації, але відчутного ефекту це не принесло.
На зворотню реакцію користувачів може сприятливо впливати
реклама. Тут важливо враховувати такі параметри: час публікації,
цільову аудиторію, формат контенту. Також потрібно враховувати
фактор несправжніх профілів користувачів або ботів. Саме через
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них часто поширюється дезінформація. Для більш повного аналізу
доцільно здійснити дослідження: агітації партіями у інших
популярних соціальних медіа (Instagram, YouTube), витрачених
коштів на рекламу в період передвиборних кампаній, сторінок чи
профілів лідерів політичних сил.
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ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ
ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ (ДОСВІД УКРАЇНИ)
Локальні війни супроводжують людство протягом усього
його існування. Безумовно, існує значна кількість невиправданих
спроб вирішення суперечливих питань на основі застосування
сили. Війни були і залишаються поширеним видом соціальних
конфліктів. Будь-яке збройне зіткнення є двостороннім процесом.
Тому дослідження закономірностей збройної боротьби має
важливе значення не лише для розуміння воєнної політики і
стратегії переможця, але і для з’ясування можливостей щодо
способів дій переможеної сторони. Відтак досвід локальних воєн
надає можливість здійснити аналіз щодо ефективності стратегії і
тактики протидіючих сил, а також щодо ефективності
застосування ними озброєння та військової техніки.
Україна упродовж шести років перебуває у стані війни,
війни якої ніхто не очікував. Все це, щодня призводить до
величезних людських втрат та порушення життєдіяльності людей.
Війна в Україні активізувала проблему посттравматичного
стресового розладу (далі ПТСР). Становище українських
ветеранів-афганців та «афганський синдром» було частково
досліджено під час холодної війни.
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Проблема ветеранів Операції Об’єднаних Сил (далі – ООС)
потребує ретельного наукового дослідження. Військовий конфлікт
і досі у розпалі. Потрібне прийняття розумного рішення та
припинення війни найближчим часом. Щотижня збільшується
кількість нових жертв.
Проблеми
стресу
та
стресостійкості
обумовлені
розширенням сфер діяльності людини, що часто відбувається в
екстремальних умовах. Стрес є нормальною реакцією організму у
відповідь на напружену обстановку. Під час бойових дій психіка
військовослужбовців піддається різним впливам. Одні з них
мобілізують і концентрують фізичні і духовні можливості людини,
підвищують бойову активність, а деякі дезорганізують бойову
діяльність, блокують доступ до наявних резервів організму,
впливають на роботу нервової системи та психіки і такі військові
взагалі більше не можуть залишатися на війні.
У багатьох військовослужбовців, що постраждали в
результаті збройного конфлікту спостерігаються психогенні
розлади, це вимагає оперативної оцінки їх стану, прогнозування та
проведення заходів реабілітації.
Медична і психологічна реабілітація дуже тісно пов’язані
між собою. Важливо зазначити, що у великої кількості
військовослужбовців Збройних Сил України, які постраждали в
результаті та брали участь у збройному конфлікті спостерігаються
психогенні розлади, депресії, спалахи гніву, який дуже часто стає
неконтрольованим.
Підкреслимо, що в житті кожного з нас виникають кризові
ситуації. Вони можуть як позитивно, так і негативно вплинути на
особистість,
можуть
бути
спричинені
емоційним
та
інтелектуальним стресом. Людина, яка потрапила до кризової
ситуації не може залишатися такою, якою була до неї, вона
змінюється.
Більшість із тих, хто пережив емоційну травму поступово
пристосовується до нових умов життя. Стресовий розлад є
відповідною реакцією на надмірні емоційні подразники, на стрес,
що відбувається і виходить за межі звичайного людського досвіду.
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Посттравматичний розлад виникає як відстрочена або затяжна
реакція на кризову подію або ситуацію загрозливого або
катастрофічного характеру та може повторюватися.
Психологічна допомога, яка надається людині, потрібна для
відновлення необхідної якості, психологічного стану, покращення
функціонування психічних процесів, поведінки, спілкування та їх
реалізації у подальшому. Професійна реабілітація учасників
бойових дій полягає у професійній орієнтації, освіті, адаптації і
працевлаштуванні.
Учасники збройних конфліктів є специфічним контингентом
для надання багатофахової реабілітації, інваліди виділені в групу
особливої соціальної значимості, серед ветеранів є інваліди
працездатного віку. Реабілітація є системою заходів, спрямованих
на повне відновлення фізичного, психологічного та соціального
статусу.
В умовах постійного зростання кількості учасників бойових
дій проводяться комплексні заходи з відновлювання, лікування та
подальшої реабілітації ветеранів Операції Об’єднаних Сил.
Бойова втома є неминучою під час бою, але можна запобігти
появі великої кількості постраждалих від неї. У добре
сформованих та підготовлених підрозділах з хорошим
командуванням, лише один із десяти страждає від бойового
стресу, навіть в умовах дуже важких боїв. Це є дуже важливим
чинником. Командування має бути дійсно грамотним задля того
щоб, збудувати згуртований підрозділ, вирішити внутрішні
конфлікти, розділити тягар і зменшити стрес. Дотримання
дисципліни і законів ведення війни, запобігає неправомірній
поведінці, спричиненій стресом. Ми в змозі подолати бойовий
стрес, турбуючись один про одного, нехай жорстким але
реалістичним тренуванням, це збільшить нашу впевненість і
додасть наснаги.
Не варто недооцінювати самодопомогу. Що може зробити
сам військовослужбовець для контролю бойового стресу. Поперше, необхідно пити достатню кількість рідини (навіть якщо не
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хочеться), їсти достатньо їжі і намагатися відпочивати, спати так
часто, як це можливо.
Доволі важливою є роль командира в профілактиці бойової
втоми. Дослідження показали, які саме ситуації і стресові фактори
спричиняють бойову втому. Деякі з них можуть контролюватися
хорошим лідером. Інші ситуації чи події проконтролювати
неможливо, проте знання, які з них збільшують стрес і бойову
втому, дозволяють командиру компенсувати їх вплив зменшенням
інших факторів стресу і здійсненням корекційної роботи.
Командир також повинен мати план забезпечення належної
допомоги постраждалим від бойового стресу і враховувати його
під час виконання основних завдань.
Допомога, яку необхідно надати:
– бажано не залишати постраждалого одного;
– необхідно встановити фізичний контакт із постраждалим
(можна взяти за руку, покласти свою руку йому на плече або
спину, погладити його по голові). Дати змогу відчути йому, що ти
поряд;
– важливо застосовувати прийоми «активного слухання»
(вони допоможуть постраждалому виплеснути своє горе):
періодично вимовляй «ага», «так»; кивай головою, тобто
підтверджуй, що слухаєш і співчуваєш; повторюй за
постраждалим уривки фраз, в яких він виражає свої відчуття;
говори про свої відчуття і відчуття постраждалого;
– не потрібно намагатися заспокоїти постраждалого. Дайте
йому можливість виплакатися і виговоритися, «виплеснути» з себе
горе, страх, образу;
– не задавай запитань, не давай порад. Ваша задача –
вислухати постраждалого [1, с. 153].
Психологічна готовність у рамках екстремальної психології
розглядається у тісному взаємозв’язку з військово-медичною,
тактичною, релігійною, психіатричною науками.
Таким чином, вплив небезпечної ситуації неминуче
викликає у людини психічне напруження. Цей стан має суттєвий
вплив на психічні процеси та ефективність бойової діяльності.
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Стрес може впливати на психіку як мобілізуюче, так і гнітюче.
Характер цього впливу залежить від мотивації, індивідуальної
психологічної стійкості, бойового досвіду військовослужбовців.
Отже, є реальні підстави для зміни сприйнятливості
військовослужбовців до дії бойових стрес-чинників у процесі
психологічної підготовки та забезпечення їх високої активності в
бою. Якщо сила або тривалість несприятливих зовнішніх впливів
перевищить індивідуальні можливості людини пристосовуватися.
Бойові дії є крайнім проявом екстремальних умов діяльності
військовослужбовця. Постійна зміна бойової обстановки, тривалі
навантаження, загроза здоров’ю та життю, втрата бойових
товаришів – усе це супроводжується величезним напруженням
фізичних і психологічних сил і викликає найбільший стрес у
військовослужбовців.
Вирішуючи бойові завдання командири повинні враховувати
особливості
психічного
стану
військовослужбовців
та
інтенсивність впливу психогенних факторів екстремальних умов, а
також закономірності динаміки психічного стану під час адаптації
до діяльності, що супроводжується загрозою до життя. Процес
адаптації людини до екстремальних умов є надзвичайно різним.
При цьому процес адаптації військовослужбовців до умов
напруженої професійної діяльності з реальною загрозою має свої
особливості. Зокрема, процес бойової діяльності повинен
проходити максимально швидко, при цьому ймовірність успішної
адаптації не є високою. Дуже актуальним є вивчення особливостей
психофізіологічного стану і поведінкових реакцій у осіб, які
здійснювали професійну діяльність у бойових умовах під час
проведення ООС.
Стійкість до стресу є важливим чинником для збереження
нормальної життєдіяльності. Слід зазначити, що тільки тоді, коли
людина буде спеціально підготовленою, вона буде в змозі
витримати вплив бойових факторів на психіку.
Сучасний стан Збройних Сил України характеризується
переломним моментом свого розвитку. Вперше з моменту
здобуття Незалежності, за умов збройної агресії з боку Російської
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Федерації питання обороноздатності України стало пріоритетним
[2, с. 105].
Для здобуття перемоги над супротивником не потрібна
одразу окупація території супротивника. Вона може бути
загарбана в результаті проведення повітряної наступальної
операції. Це нові тенденції збройної боротьби сучасності та її
подальшого розвитку в майбутньому.
Позитивним прикладом того, як живуть ветерани, що вони
роблять після повернення з фронту, як адаптуються є відкриття
ветеранами АТО у 2015 р. першої піцерії «Ветерано» у Дніпрі та
Києві. Ця ідея належала Леоніду Остальцеву, засновнику групи
«Ветерано», мала великий успіх і створила багато нових робочих
місць для українських ветеранів. Описаний досвід надання
психологічної допомоги військовослужбовцям – учасникам
бойових дій може бути корисним військовим тих країн, в яких
тривають збройні конфлікти.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЄВРОПИ
Актуальність темио бґрунтована тим, що однією з
найважливіших характеристик сучасної держави стає рівень її
інформаційного забезпечення, який впливає на всі процеси
суспільного розвитку. Зміни, що відбуваються в усьому світі,
змусили переглянути структуру політики провідних країн світу та
таких регіональних об’єднань як Європейський Союз. Виклики
глобалізації впливають на всі рівні інформаційних відносин і
висувають перед європейською спільнотою нові завдання щодо
становлення інформаційного суспільства. Європейський Союз як
одна з найпотужніших світових організацій не може стояти
осторонь цих процесів. Формування глобального інформаційного
суспільства відбувається за безпосередньої участі ЄС.
Розгляд проблем, пов’язаних із формуванням інформаційного
суспільства започаткований у 90-ті рр. минулого століття разом із
ініціативою США щодо створення «Національної інформаційної
інфраструктури» [5]. Вона була проголошена в Меморандумі
«Технологія економічного зростання Америки. Новий напрямок
розвитку»
(1993).
На
конференції
Міжнародного
Телекомунікаційного Союзу (1994) мова йшла вже про створення
«Глобальної інформаційної інфраструктури» [1]. Важливу роль
зіграла також концепція Європейського Союзу «Інформаційне
суспільство», яка була започаткована у доповіді Європейської
Комісії «Європа і глобальне інформаційне суспільство.
Рекомендації для Європейської Ради ЄС» [2].
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Під час багатьох міжнародних зустрічей розвинуті країни і
країни, які розвиваються, дійшли спільної думки, що глобальну
інформаційну
мережу
треба
засновувати
на
п’яти
фундаментальних принципах: приватні інвестиції, конкуренція,
гнучке регулювання, відкритий доступ і єдине обслуговування.
Ці принципи були прийняті у 1994 р. в Буенос-Айресі на зустрічі
Міжнародного телекомунікаційного союзу і підтверджені 1995 р.
на зустрічі міністрів зв’язку країн «Великої сімки» в Брюсселі.
Вони також були підтверджені на численних регіональних і
багатосторонніх форумах – Азіатсько-тихоокеанській зустрічі з
економічного співробітництва і зустрічі «у верхах» країн
Північної, Центральної і Південної Америки.
На саміті у червні 1994 р. в Неаполі лідери країн «Великої
сімки» підкреслили необхідність розробки міжнародних проєктів
інформаційного суспільства, а через пів року в Брюсселі відбулася
зустріч міністрів семи найбільш розвинутих промислових країн
світу, відповідальних за розвиток проєктів інформаційного
суспільства, на якій було сформульовано принципи формування
глобального інформаційного суспільства, а також визначено
одинадцять глобальних пілотних проєктів з його розвитку [4].
У документах підкреслювалося, що створення глобальної
інформаційної інфраструктури і її застосування є однією з
найбільш важливих ініціатив, які необхідно розпочати в кінці
XX-го ст. Зазначалося, що потенційними перевагами її
впровадження будуть високий рівень соціальної інтеграції;
відновлення почуття співтовариства; стимулювання розвитку
демократичних цінностей; збереження і поширення культури;
створення робочих місць; більш висока економічна ефективність;
встановлення балансу між націями в економічному і соціальному
прогресі; більш м’яка й органічна інтеграція країн, які
розвиваються, у глобальну економіку. У запропонованих
принципах акцентувалася увага на сприянні динамічній
конкуренції у сфері розвитку телекомунікацій; заохоченні
приватних
капіталовкладень
у
розвиток
інформаційної
інфраструктури; розробці гнучкого, здатного до адаптації,
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законодавства у сфері інформатизації; забезпеченні відкритого
доступу до інформаційних мереж; створенні умов для
забезпечення універсального доступу до інформаційних послуг;
забезпеченні рівності можливостей для громадян; забезпеченні
різноманітності змісту, включаючи культурну і мовну; визнанні
необхідності міжнародного співробітництва з особливою увагою
до країн, які розвиваються.
Брюссельська Конференція також наголосила на необхідності
уникати подальшого розширення розриву між індустріальними
країнами і країнами, які розвиваються. Такий підхід було схвалено
представниками країн, які розвиваються, на Конференції з
інформаційного суспільства та розвитку 1996 р., де основна увага
концентрувалася на потребах зазначених країн і висвітленні
потенціалу нових технологій. Це дало змогу форумові спільними
зусиллями визначити сфери співробітництва щодо будівництва
глобального інформаційного суспільства, пріоритети розвитку, а
також наступні завдання: започаткування діалогу між
розвинутими
країнами
і
країнами,
які
розвиваються;
започаткування процесу, який сприяв би баченню глобального
інформаційного суспільства як суспільства, розподіленого між
соціальними секторами, які пов’язані з розвитком; виробленню
загальних принципів співробітництва з метою формування
спільного розуміння і підготовки спільних відповідей на виклики
інформаційного суспільства.
Країни європейського регіону також активно долучилися до
політичного
діалогу
щодо
формування
глобального
інформаційного суспільства. Так, у Бонні 6–8 липня 1997 р.
відбулася Конференція «Глобальні інформаційні мережі:
реалізація потенціалу», учасники якої розширили загальне
розуміння необхідності використання глобальних інформаційних
мереж, ідентифікували бар’єри до їх використання, обговорили
можливі рішення і розпочали відкритий діалог щодо подальших
можливостей європейського і міжнародного співробітництва.
Міжнародним форумом, на якому було конкретизовано
стратегію формування глобального інформаційного суспільства,
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стала зустріч на найвищому рівні країн «Великої сімки», ЄС і Росії
«Окінава – 2000». У спільній Хартії сторони зазначили, що
інформаційно-комунікаційні технології є одним з найважливіших
факторів, які впливають на формування суспільства двадцять
першого століття, і визначили основні цілі їх впровадження:
досягнення взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого
економічного зростання, підвищення суспільного добробуту,
стимулювання соціальної згоди і повної реалізації їхнього
потенціалу у сфері зміцнення демократії. Були також визначені
ключові напрямки планування для досягнення завдань задля
стимулювання та сприяння переходові до інформаційного
суспільства і реалізації його економічних, соціальних та
культурних переваг: проведення економічних і структурних
реформ з метою створення обстановки відкритості, ефективності,
конкуренції і використання нововведень, які доповнювалися б
заходами для адаптації на ринках праці, розвитку людських
ресурсів і забезпечення соціальної згоди; раціональне управління
макроекономікою, що сприяє більш точному плануванню з боку
ділових кіл та споживачів і використанню переваг нових
інформаційних технологій; розробка інформаційних мереж, які
забезпечують швидкий, надійний, безпечний і економічний доступ
за допомогою конкурентних ринкових умов і відповідних
нововведень до мережевих технологій, їхньому обслуговуванню та
застосуванню тощо [3].
Таким чином, у світі було започатковано міжнародну
політику, пов’язану з проблематикою розвитку глобального
інформаційного суспільства як чинника цивілізаційного прогресу.
Основними суб’єктами цієї політики є країни «Великої сімки»,
ООН та організації її системи, ін. провідні міжнародні організації і
транснаціональні корпорації, зацікавлені у розвиткові новітніх
ІКТ. Зважаючи на це, глобальна стратегія, що формується, слугує
середовищем для розвитку відповідної політики на регіональному
та національному рівнях. Це означає, що між нею і регіональною
стратегією, зокрема, Європейського Союзу, існує певний зв’язок.
Політика ЄС, у свою чергу, впливає на формування глобальної
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стратегії і одночасно є середовищем для розвитку національних
політик інформаційного суспільства держав-членів.
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СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У МЕЖАХ
ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ АВСТРАЛІЙСЬКОГО СОЮЗУ
Для вирішення вказаної проблематики необхідна наявність
комплексного
концептуально-методологічного
аналізу
різноманітних факторів, які визначають задіяність необхідних
теоретичних і практичних рівнів, що визначають характер
діяльності феномена загальнополітичних процесів (ЗПП).
Для цього, насамперед, на теоретичному рівні потрібно
створити формалізовану модель різних видів діяльності в межах
ЗПП (зовнішньо/внутрішньо політичної діяльності, прийняття
рішень на внутрішньодержавному рівні, прийняття політичних
рішень на міжнародному рівні тощо). При цьому, для студії
вказаної проблематики необхідно визначити інституційні рівні, а
також окреслити набір формальних і неформальних інститутів,
які
пов’язані
з
довгостроковими
історико-культурними
особливостями держави (у нашому випадку Австралії).
Формальні інститути можуть легко змінюватися у тому
числі і шляхом запозичення. Проте при цьому вони у реальній
поведінці людей все одно «підлаштовуються», під неформальні
інститути, що у багатьох випадках навіть веде до зміни їх
первісного смислу. Ці визначення нобелівського лауреата у сфері
економіки Дугласа Норта [1] в останні роки активно
використовуються у різноманітних формалізованих моделях,
(останні моделюють міжнародні відносини та зовнішню політику).
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Крім того, всі функціональні операції в межах ЗПП
відіграють визначальну і навіть базову роль у нашому
порівняльному аналізі. У різних країнах, регіонах і культурних
ареалах світу ЗПП відрізняються суттєвою своєрідністю
формальних і неформальних інститутів. Це обумовлюється двома
спрямовуючими обставинами: 1) специфікою суспільнополітичних
режимів
та
2) культурно-цивілізаційними
особливостями. Останні доцільно співставити з формальними
(насамперед, через те, що режим кожної країни прописаний у
конституціях та ін. документах), а також з неформальними
інститутами.
Культурно-цивілізаційні особливості ЗПП, зазвичай, не були
об’єктами дослідження фахівців як феномена загальнополітичних
процесів.
Проте у сучасному міжнародному світі такі важкі для
дослідження культурно-цивілізаційні характеристики перейшли на
перший план. А найбільш прийнятна для цього формалізована
модель, де культурно-цивілізаційні цінності сприймаються як
«неформальні інститути», була розроблена вже вищезгаданим
Д. Нортоном.
Історичне ж наповнення представленої теоретикоконцептуальної парадигми полягає у наступному. Перш за все, на
перший план виходять конкретно-історичні обставини та
визначальна івентуальність.
При формуванні суспільно-політичної структури Австралії у
сер. ХІХ ст., другими за наслідками історичними обставинами
стали серйозні зміни у зростанні та складі населення. Для
Австралії це був колосальний демографічний ривок. Достатньо
зазначити, що населення Зеленого континенту було настільки
малочисельним, що всі колоністи разом узяті ледве складали
всього 2/3 жителів великого Лондона.
У результаті, в етнічному плані у складі населення в країні
склалася достатньо строката мозаїка, в якій домінував
конфесійний калейдоскоп мозаїки християнської деномінації, а
демографічний фон ще і підсилювався, наслідками «золотої
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лихоманки». У свою чергу, це сприяло посиленню урбаністичних
процесів: більшість колишніх шукачів золота осідала у містах.
Особливістю Австралії стала чисельна перевага середніх та
дрібних підприємців, певна розмитість соціальних перешкод та
відсутність кастової замкненості в період бурхливого становлення
капіталізму в 1860–1880 рр. (неформальні інститути).
Якщо Австралію др. пол. ХІХ ст., називали «раєм для
робітників», то не менш райським місцем вона була і для
підприємців. У сер. ХІХ ст. на рівні бізнесових структур головним
завданням «шукачів фортуни» було зробити бізнес і повернутися
додому в Англію, щоб купити перство й ім’я.
Процес соціальної стратифікації австралійського соціуму
супроводжувався становленням партійно-політичної системи
країни. Особливістю угрупувань людей навколо певних програм,
що відображало їх інтереси в Австралії (у порівнянні з Європою)
стало те, що більш організованими виявилися робітники, а не
буржуазія. Базою перших лейбористських партій являли собою
потужні профспілкові союзи. Робітники, які емігрували в
Австралію везли з собою вже нові форми англійського
тредюніанізму та досвід економічної боротьби. Перші осередки
профспілок часом створювалися як відділення британських
тредюніонів безпосередньо на борту суден, які транспортували
іммігрантів до колоній.
Уже в 1890-х рр. у парламентах 4-х провідних колоній
з’являються депутати від лейбористських партій, що опиралися на
потужність вже австралійських профспілок і захищали інтереси
робочих країни.
Характерним було також і те, що інтереси більшості
підприємницьких страт континенту до кінця ХІХ ст., в цілому
співпадали і не зустрічали хоч би який спротив з боку свого будьякого потенційного противника всередині країни. Основною
течією, що визначала погляди більшості представників буржуазії
колонії став лібералізм.
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Популярність його базувалася на потужному впливі ідейних
течій із метрополії (проте це було тільки на початковому етапі)
розвитку продуктивних сил.
По суті ж справи, правий фронт політичного спектра колонії
займали представники інтересів великих власників Австралії.
Тому на межі століття цей політичний вектор являв собою певну
австралійську проєкцію концепції правих лібералів співмірної до
них Великої Британії того часу.
У цілому, новий державний лад був покликаний захистити
інтереси місцевих підприємців, заборонити в’їзд представників
кольорових рас, проводити антимонопольну політику та активне
втручання держави в режим гострої економії бюджетних коштів.
Ще однією перешкодою для нормалізації парламентського
життя стало ставлення державних діячів Австралії до інституту
політичної партії як такої. Практично до кін. ХІХ ст., саму
партійну машину вони бачили, головним чином як апарат
насильства над волею і свободою для висловлення думок як для
самих парламентарів, так і для виборців, як джерело корупції і
махінацій. Лише мізерна частина з них дивилася на партійну
організацію як на найбільш ефективний засіб ведення постійної
боротьби.
При цьому базовою течією, яка все ж визначала погляди
більшості представників буржуазії у колоніях, став все ж
лібералізм. Популярність його базувалася на той час ще досить
потужних течіях з метрополії, чисельній домінації дрібнобуржуазних прошарків (у реальності ще нерозвинених
неформальних інститутів) і доволі повільному процесі
кристалізації партійно-політичних поглядів австралійських
підприємців. Доволі насичена стійкість політичних преференцій
була
обумовлена
відсутністю
аналогів
європейській
консервативній ідеології.
Було надто важко знайти матеріал або його аналог для
консервативної партії у соціумі без монарха і його двору, титулів,
аристократії державної церкви, добре освіченої заможної
фінансово-промислової еліти, а також армії.
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І лише в кін. ХІХ ст. можна вже було сказати про більшменш сформоване коло уявлення відносно представників еліти, що
тільки почала формуватися.
Отже, австралійські колоністи збудували достатньо
розвинений європейський соціум, який з одного боку, був
реплікою з його британської парадигми, а з іншого – дещо
незвичний зразок державного устрою, який знайшов власні шляхи
розвитку. Саме ця специфіка дала змогу колоністам піти на
сміливі експерименти у галузі державного управління і
соціального законодавства. А це викликає захоплення й у сучасній
генерації експертів.
Список використаних джерел:
1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и
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Хуторянський Михайло,
начальник групи по роботі з особовим складом,
Київський факультет Національної академії Національної
гвардії України,
м. Київ, Україна
КАРИБСЬКА КРИЗА 1962 РОКУ
ТА ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УРСР
Міжнародні процеси безумовно впливають на населення
будь-якої країни, навіть якщо вона перебуває у достатньо
закритому режимі від іншого світу. Це стосується й населення
УРСР в період Карибської кризи. Слід зазначити, що це був уже
час переходу від тоталітарного режиму до авторитарного в межах
СРСР. Міжнародна інформація на теренах УРСР стала більш
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доступною, хоча й достатньо серйозно фільтрувалася партійною
номенклатурою та органами влади.
Загальновідомо, що Карибська криза відбулася восени
1962 р., коли повоєнний світ опинився над прірвою третьої
світової війни. Сама по собі криза, зрозуміло, не виникла раптово,
а стала наслідком цілого ряду подій, пов’язаних із протистоянням
СРСР та США у міжнародних відносинах.
Сперечання за зони впливу між двома державами призвело
до того, що у 1957 р. США розмістили на території Туреччини та
Греції ряд ядерних ракет середньої дальності. Зрозуміло,
радянський уряд розцінив ці дії відносно своєї держави як
недружні, оскільки розміщені ракети типу «Юпітер» створили
т. зв. «вікно уразливості» промислових центрів європейської
частини СРСР.
Саме у цей час, у 1959 р., відбуваються революційні події на
Кубі. До влади приходить новий уряд на чолі із Фіделем Кастро.
Враховуючи його антиамериканські настрої, уряд СРСР вирішив
скористатися цією ситуацією. Унаслідок загострень кубиноамериканських відносин, що відбувалися на фоні націоналізації
американських компаній та капіталу, уряд Куби офіційно
звернувся за наданням допомоги до СРСР. Апофеозом кубиноамериканського протистояння стала спроба висадки десанту на
острові. Цей контрреволюційний випад тоді зазнав поразки. Його
тоді організувала та підтримала адміністрації президента США
Джона Кеннеді.
Союз між Кубою та СРСР створив можливість для
радянського уряду використати територію «острова свободи» в
якості плацдарму проти США на противагу аналогічному
плацдарму у Греції та Туреччині. Причому, радянський плацдарм
мав більш ефективний вигляд, оскільки ракети, запущені з
території Куби, фактично не можливо було перехопити. Така
ситуація призвела до створення системи морської блокади з боку
США. Із цього моменту всі судна в межах кубинської акваторії
підлягали обов’язковому огляду американським флотом. Звісно,
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при цьому була заявлена й головна мета уряду США – вивід
радянських військових сил та вивіз ядерної зброї з території Куби.
Протистояння США та СРСР навколо Куби призвело до
введення стану повної бойової готовності на флотах обох супердержав. З радянського боку ця операція отримала кодову назву
«Анадир».
Експерти вже тоді одразу заявили, що застосування ядерної
зброї буде мати лише катастрофічні наслідки як для СРСР, так і
для США. Це станеться навіть в тому випадку, якщо буде
здійснено усього лиш попереджувальні постріли, а не повноцінна
атака. Напружені переговори та розсудливість врешті-решт
призвели до укладення угоди між Микитою Хрущовим та Джоном
Кеннеді. СРСР із своєї сторони зобов’язався вивезти свої ядерні
ракети з Куби, а США взяли зобов’язання не здійснювати напади
на ту ж саму Кубу. Також американці змушені були й погодитися
на демонтування своїх «Юпітерів» поблизу кордонів СРСР.
Фактично, з цього моменту почався етап обмеження гонки
ядерних озброєнь.
Уроки карибської кризи були враховані обома сторонами.
Уявляється, що як М. Хрущов, так і Дж. Кеннеді усвідомили
небезпеку політики балансування на межі війни і необхідність
компромісів. У всякому разі, з боку СРСР погроз застосування
ядерної зброї у локальних конфліктах більше не висловлювалося.
Виступаючи на сесії Верховної Ради СРСР 12 грудня 1962 р.,
М. С. Хрущов визначив політику мирного співіснування як
рішення спірних питань між державами без війни, мирним
шляхом. Він зазначив, що досвід карибського конфлікту «змусить
багатьох людей змінити свої погляди на розвиток міжнародного
становища і свою оцінку співвідношення сил на міжнародній
арені. Вони більш реально будуть представляти зараз небезпеку
ядерної катастрофи».
Не відмовляючись від підтримки революційних сил і рухів
«третього світу», КПРС стала виявляти велику обережність у
зовнішній політиці. У ході такої бурхливої полеміки в
комуністичному русі з питання про методи протидії агресивним
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акціям імперіалізму ЦК КПРС, явно враховуючи уроки
міжнародних криз, висловився проти методу «боротьби вістрям
проти вістря». Прихильники подібних дій, відзначав ЦК КПРС у
1963 р., очевидно, вважають, що Радянський Союз повинен
відповідати провокаціями на провокації, повинен прийняти виклик
імперіалізму на змагання в авантюризмі і агресивності, тобто у
змаганні не за забезпечення миру, а в розв’язуванні війни. 5
серпня 1963 р. у Москві був підписаний «Договір про заборону
випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під
водою».
Протистояння між СРСР та США було перенесено у сферу
локальних воєн по всьому світу, але загроза взаємного зіткнення
була певною мірою усунута. Результатом цього конфлікту стала
різка зміна політичних настроїв населення передусім в СРСР
(в тому числі й на території УРСР) та США. Більшість людей,
усвідомивши важливість збереження миру в умовах існування
зброї масового знищення, здатної знищити Землю, стали активно
брати участь у русі за мир. Кубинська ракетна криза відкрила очі
М. Хрущову на небезпеку неконтрольованої гонки озброєнь
[3, с. 519–520].
Набув досить значного поширення Пагвоський рух за мир,
в якому брали участь, передусім, відомі вчені, що застерігали
проти ядерної війни. Поширення руху за мир відбувалося в
умовах, коли технічні засоби зв’язку між СРСР та США не
дозволяли здійснювати прямий зв’язок між найвищими
керівниками обох країн. А тому частина повідомлень передавалася
по радіо. Це зробило протистояння відкритим для обговорення
громадськістю [2]. У своїх спогадах учасники протистояння –
вихідці з УРСР – вказували на величезну занепокоєність
можливістю початку бойових дій. Водночас вони наголошували,
що виконали б відповідний наказ, оскільки вірили у комуністичні
ідеали та залишалися вірними присязі [1]. Необхідно відзначити,
що в період Карибської кризи загинуло 66 радянських
військовослужбовця і 3 цивільні особи.
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Зрозуміло, що в той період більшість політичних уявлень
серед населення в УРСР лежали в площині визначення Карибської
кризи як агресії США та СРСР як захисника мирної Куби. В
основному своїми спогадами та уявленнями учасники цих подій
почали ділитися лише в часи т. зв. «перебудови». У рамках УРСР
ця інформація стала доступною завдяки діяльності «Українського
союзу воїнів-інтернаціоналістів – «кубинців». Відомо, що із
території УРСР в тих подіях взяло участь 132 військовослужбовці.
Водночас частина радянських військових (зокрема, й тих,
що проживали на території УРСР) вважала, що М. Хрущов зазнав
поразки у протистоянні із США і засуджувала його. За деякими
даними це навіть стало однією з причин усунення Хрущова з
посади у 1964 р. Але подібні висловлювання про поразку
Дж. Кеннеді існували і у середовищі Збройних сил США.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що перебіг подій у
часи Карибської кризи не був невідомий для населення УРСР.
Водночас, він мав все ж таки, обмежений характер
інформаційного поширення.
Список використаних джерел:
1. До
50-річчя
Карибської
кризи.
URL
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2. Кубинська авантюра у жовтні 1962 року. URL:
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ:
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Нові економічні умови, нові підходи та вимоги до змісту
освіти не можуть бути реалізовані без інноваційного підходу до
вдосконалення методів навчання. Професійний рівень сучасного
експерта, фахівця передбачає не лише здатність аналізувати та
вирішувати проблеми, а й здатність удосконалювати власні
технології діяльності та визначати власну стратегію. Сучасний
фахівець швидше освоює не кількість набутих знань, а набір
ключових компетентностей, включаючи такий сучасний, вагомий
ресурс як іноземна мова, який займає особливе місце в системі
вищої освіти в Україні.
Для сучасного професіонала мова – це не лише засіб
спілкування, але й джерело інтелектуального, культурного та
професійного розвитку особистості та фактор суспільного,
економічного, науково-технічного прогресу суспільства. Знання
іноземних мов у сфері професійного спілкування, а тим більше у
сфері міжнародних відносин дозволяють сприяти соціалізації на
ринку праці, адаптуватися до динамічно мінливих умов та
застосовувати
знання
при
створенні
нових
конкурентноспроможних продуктів.
Ефективність спілкування іноземною мовою, орієнтована на
професію, безпосередньо залежить від здатності враховувати
культурні особливості країни співбесідника, від здатності
змінювати тактику комунікативної поведінки в мінливих умовах
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комунікативної ситуації та застосовувати ці навички для
вирішення професійних завдань. Здатність здійснювати ефективне
спілкування іноземною мовою в процесі професійної діяльності є
важливою складовою професійної підготовки фахівця.
Отже, необхідно створити якісно нову систему освіти,
здатну забезпечити ефективне спілкування експертів у сучасному
глобальному просторі.
Державні освітні стандарти третього покоління в Україні
вказують на формування загальної та професійної компетенцій
випускників як основної мети навчання у вищих навчальних
закладах. Ці компетенції дозволять молодому спеціалісту не
тільки успішно вирішувати різні професійні проблеми, а й зайняти
гідне місце у суспільстві, що постійно змінюється, володіти
передовими світоглядами, гнучкістю мислення та здатністю
швидко адаптуватися до нових умов [1, с. 268–269]. Викладання
іноземної мови вимагає підходу, що повністю відображає
особливості майбутньої професійної діяльності студентів.
Контекстний підхід дозволяє ефективно вирішувати проблеми
мовної підготовки у процесі професійної освіти. «Суб’єктивний та
соціальний зміст майбутнього професіонала формується за
допомогою всієї системи дидактичних форм, методів та засобів у
рамках контекстного підходу, а засвоєння абстрактних знань
моделюється як знакова система, накладена на контур цієї
діяльності» [ 2, стор 32].
Контекстне навчання передбачає перехід від безпосередньо
навчальної (лекції, практичні заняття) до квазіпрофесійної
(рольові та ділові ігри, проєкти) та навчальної професійної
діяльності (науково-дослідна робота студентів, професійна
практика). Застосування принципів контекстного підходу у
навчанні з іноземної мови дозволяє вирішити такі проблеми як:
підвищення мотивації навчання іноземної мови та формування
професійних інтересів та мотивів у комплексі з ін. дисциплінами;
розвиток системного мислення майбутнього фахівця, розуміння
власної професійної ідентичності, місця та ролі у професійній
спільноті та суспільстві в цілому; формування ідентичності
282

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
експерта, що володіє соціальними навичками взаємодії та
спілкування, індивідуального та спільного прийняття рішень;
розвиток відповідального ставлення до бізнесу, соціальних
цінностей та принципів професійного колективу чи суспільства [2,
с. 2].
Прикладом застосування контекстного підходу у навчанні
іншомовного спілкування, орієнтованого на професію, є
проведення інтегрованих занять у формі навчальних проєктів з
іноземних мов, розроблених викладачами іноземних мов. Розробка
та реалізація навчального проєкту вимагає від усіх учасників
гармонійної роботи щодо пошуку оптимального балансу між
двома його компонентами, тобто підбір змісту, що відповідає
професійній діяльності та мовленнєвим моделям для формування
орієнтованої на практику комунікативної компетентності. Таким
чином, працюючи над різного роду проєктами з іноземних мов,
студенти здобувають дослідницькі навички, необхідні для
подальшого навчання в рамках магістратури або аспірантури.
Досвід подібних занять сприяє розвитку корпоративного духу та
формує навички роботи в команді. Завдання для викладу
професійних значущих монологів та діалогів сприяють
формуванню самостійного викладу висловлювань та навичок
спілкування іноземною мовою [4, с. 267].
Електронні підручники іноземними мовами також можна
розглядати як інноваційний засіб професійно-орієнтованого
формування
іншомовної
комунікативної
компетентності.
Основними завданнями електронних навчальних видань з
іноземної мови є забезпечення покращення якості підготовки
фахівців з іноземних мов; підвищення мотивації студентів до
вивчення іноземних мов; забезпечення творчого та активного
засвоєння студентами знань та вмінь, передбачених цілями та
проблемами
навчального
процесу
іноземними
мовами;
відповідність сучасному науково-технічному рівню: високий
рівень виготовлення та декорування, повнота інформації, якість
методичні прийоми, презентація, логіка та послідовність викладу
іншомовного матеріалу [3, с. 7].
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Для студентів електронний підручник – це не лише засіб
застосування навчальних матеріалів під час навчального процесу
або підготовки до занять під керівництвом викладача, але й засіб
для самостійного навчання та джерело отримання додаткових
даних іноземною мовою. Крім того, електронний підручник дає
можливість викладачам швидко та об’єктивно здійснювати
поточний та тотальний контроль за успішністю студентів, а
студенти можуть якісно вирішувати проблеми самоконтролю
накопичених навичок. Але, з іншого боку, важливо підкреслити,
що, незважаючи на всі переваги електронних навчальних видань,
необхідно враховувати, що електронні підручники є лише
допоміжним інструментом, вони можуть доповнювати виклад
матеріалу наданого викладачем.
Таким чином, інформаційно-комунікативні технології
починають використовуватись як інноваційні тенденції сучасної
освіти і все активніше використовуються в навчальному процесі.
Навчальна діяльність сучасного вищого навчального закладу
здійснюється в умовах конкуренції на ринку, що змушує
приділяти особливу увагу якості наданих послуг.
Список використаних джерел:
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ (КОНЦЕПЦІЯ «М’ЯКОЇ
СИЛИ»)
Процеси трансформації економік країн під впливом
глобалізації
позначаються
на
багатьох
сферах
зовнішньополітичних відносин. На сьогодні жодна з держав
не спроможна досягти стійкого економічного зростання без участі
у міжнародній економічній системі відносин. Досягнення
економічного прогресу вимагає від кожної держави постійно
діючого захисту національних інтересів в економічній сфері.
Посилення економічної залежності держав в умовах інтеграційних
та глобалізаційних процесів визначає необхідність ефективного
застосування методів відстоювання національних інтересів
в економічній сфері міждержавних відносин.
Глобалізація вносить корективи у концептуальні підходи
здійснення економічної дипломатії. На розширення застосування
політичної концепції «м’якої» сили (soft power) у дипломатичних
відносинах вказують американські та російські вчені. Зокрема,
стратегія «м’якої» сили як політична концепція захисту та
просування
зовнішньополітичних
інтересів
держави
у
міжнародній політиці, розроблена американським професором
Гарвардського університету Джозефом Най (Joseph S. Nye, Jr.)
у 70-х рр. ХХ ст. Він створив одну з найпереконливіших
теорій міжнародних відносин з моменту закінчення Холодної
війни. Ця теорія не зосереджується на військовій силі нації, яку
він класифікує як «жорстку силу», а звертає увагу на більш
переконливу «м’яку силу», яка може залучати інших акторів через
285

УКРАЇНА І СВІТ:
теоретико-практичні аспекти діяльності
у сфері міжнародних відносин, 2020
дипломатію, культуру, національні цінності, ідеали та політику
[2].
Сучасні міжнародні економічні відносини знаходяться під
впливом нових геополітичних сил, формується система, у якій
проявляються нові регіональні й глобальні актори та утворюються
нові геополітичні центри тяжіння. У невеликій статті «Жорстка та
м’яка сила» 2005 р. Дж. Най повертається до своїх теоретичних
нарисів: «Як я писав у своїй роботі «М'яка сила: засоби до успіху
у світовій політиці», ми повинні не ставити собі за мету жорстку
чи м'яку силу, а поєднувати їх як «розумну силу». Це ми зробили в
холодну війну. Наша жорстка військова сила допомагала
стримувати радянську агресію, тоді як наша м'яка сила пожирала
основу комунізму за Залізною завісою. Коли Берлінська стіна
зійшла, вона знаходилася під молотами та бульдозерами,
а не артилерією» [3].
Застосування у дипломатичних відносинах стратегії
«м’якої» сили передбачає включення у політичний діалог між
країнами національних ресурсів, якими володіє кожна держава,
як-то культура, соціальний устрій, національні цінності, моделі
політичного устрою країни тощо. Це в свою чергу дозволяє
розширити та урізноманітнити можливості застосування «м’якої»
сили як інструменту економічної дипломатії. Застосування такого
роду ресурсів у дипломатичних відносинах передбачає
організацію платформ зовнішнього впливу держави на внутрішню
політику держави-партнера. Такими платформами виступають
неурядові організації, що здійснюють парадипломатію на
території
приймаючої
держави,
проекти
міжнародного
співробітництва в економічній сфері, в сфері культури, спорту,
науки та освіти та які реалізуються державними профільними
установами та місцевою владою.
Професор Дж. Най розвинув багато своїх уявлень про
міжнародні відносини на основі академічних теорій та є
прихильником сучасної концепції «розумної сили» (smart power).
На його думку «розумна сила» відповідає поняттю розумна влада.
Розумна влада за визначенням Дж. Найя – це здатність поєднувати
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«жорстку» і «м'яку» силу в успішну зовнішньополітичну
стратегію. Вчений зауважує, що «США керували такою
комбінацією під час «холодної війни», але часом зовнішня
політика США схильна надмірно покладатися на «жорстку» силу,
оскільки вона є найбільш прямим і очевидним джерелом
американської сили. Утім, сприяння демократії, правам людини та
розвитку громадянського суспільства не найкраще справляються з
гарматами. Це правда, що американські військові мають
вражаючий оперативний потенціал, проте, практика звертатися до
Пентагону призводить до образу надмірно мілітаризованої
зовнішньої політики» [4].
Зовнішньополітичні відносини, що відбуваються між
країнами з різним рівнем економічного розвитку, далекі від
досконалості та справедливості. Нерівномірний розподіл ресурсів,
благ та здобутків цивілізації породжує нестабільність розвитку
держав та напругу у взаємовідносинах між індустріально
розвиненими країнами, країнами з перехідною економікою та
країнами, що розвиваються. Застосування політики «м’якої» сили
безпосередньо між країнами з різним рівнем економічного
розвитку в економічній сфері це у першу чергу надання
матеріальних та фінансових ресурсів уряду країни та підтримка
громадянського суспільства, а також позитивний вплив на
економіку та бізнес-еліти держави-реципієнта. Економічна
дипломатія у цих відносинах виступає як компонент та інструмент
сучасної дипломатії у реалізації стратегії «м’якої» сили державидонора.
Найбільш вдалими проектами втілення концепції «м’якої»
сили у дипломатичні відносини, що поєднали політичні,
економічні та соціально-культурні проекти в останнє десятиліття
стали наступні: Dominant Power of the USA (Домінуюча сила
США); Attractive of Europe (Сила привабливості Європи);
Mysterious power of East (Містична сила Півдня); Wise Power of
China (Сила мудрості Китаю); Sophisticated power of India
(Вишукана сила Індії) [1, с. 181].
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Отже, категорія «м’якої» сили в контексті реалізації
дипломатичних відносин характеризується комплексністю та
включає економічні та соціально-культурні аспекти. Концепція
«м’якої» сили є складовою більш гнучкої концепції «розумної
сили», що поєднує широкий спектр дипломатичних інструментів
міжнародних відносин задля досягнення політичної мети.
Список використаних джерел:
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КОНТРАВЕРСІЙНИЙ ХАРАКТЕР СВОБОДИ
У ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ: БЕЗПЕКОВИЙ
ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ КОНТЕКСТИ
Історія людства засвідчила, що проблема свободи є однією з
найскладніших за світоглядними інтерпретаціями, формами
реалізації, засобами забезпечення. Розвиток інформаційного
суспільства, новітніх інформаційно-комунікативних технологій
надають нові можливості щодо розширення меж свободи, але в
той же час стають підґрунтям різноманітних за своїм характером
небезпек для існування людини, суспільства та держави.
Як слушно зауважує Ю. Кокарча, в інтернеті зростає рівень
свободи, усвідомлення людиною своїх можливостей. Зокрема,
представництво в Мережі мають політичні партії, громадські рухи,
які пропагують свої погляди через Глобальну мережу. Якщо ще
кілька років тому переважно молодь опановувала «тонкощі»
користування інтернетом, то на сьогодні інтернетом користуються
люди майже всіх вікових категорій, адже він став доступним і
найзручнішим способом отримання інформації [1, с. 81].
Разом із тим, негативними наслідками вільного доступу до
різноманітної інформації в інтернет-просторі є регулярне і тривале
споживання великої кількості сурогатної інформації або так
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званого «інформаційного сміття» (інформації сумнівної якості,
насильства і жахів, комерційної реклами, тощо); сурогатне
спілкування, відмова від комунікації з близькими людьми заради
«штучних» взаємин із віртуальними знайомими; зомбування,
внаслідок якого розвивається інтернет-залежність [2, с. 8].
Вочевидь, зворотною стороною інформаційної свободи у
віртуальному просторі є низка негативних впливів щодо
життєдіяльності людини, суспільства й держави, які мають
психологічні, політичні, економічні, правові та інші наслідки.
Як відомо, можливості новітніх комунікаційних технологій
активно використовують терористичні організації, злочинні
угрупування, тоталітарні релігійні секти, різноманітні спецслужби
тощо. У таких умовах держава має особливу увагу приділяти саме
інформаційній безпеці, намагатися діяти на випередження,
готувати суспільство та людину до можливих інформаційних атак
з боку ворожих суб᾽єктів як національного, так і глобального
походження.
У цьому контексті Я. Любивий зазначає, що соціальна
мережа не має єдиного інституційно закріпленого центру
управління, і тому її практично неможливо зруйнувати, допоки
існує сучасне суспільство. Майже невразливими є також різні
злочинні та терористичні мережі, проти яких провадять боротьбу
державні структури. Певну участь у боротьбі проти злочинних
мереж, допомагаючи правоохоронним органам, насамперед,
інформаційно, можуть брати соціальні мережі, котрі складаються з
законослухняних громадян, що усвідомлюють свої конституційні
права та обов’язки [3, с. 17].
Можна цілком погодитися з вищеозначеним автором у тому
сенсі, що для подолання негативних проявів інформаційної
свободи та припинення діяльності злочинних мережевих структур,
демократична держава має спиратися на законослухняних
громадян,
самоорганізовані
структури
громадянського
суспільства, які на сьогоднішній день широко представлені в
інтернет-просторі.
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Важливість
залучення
інститутів
громадянського
суспільства до зміцнення інформаційної безпеки держави
обумовлена, на думку фахівців, розширенням кола суб᾽єктів
розповсюдження інформації діяльність яких не завжди повною
мірою регулюється законодавством, але на які можуть впливати
інші актори віртуального простору з високими моральними й
громадянськими якостями, створюючи у мережі атмосферу не
сприйняття екстремізму, роз’яснюючи менш підготовленим
громадянам сутність маніпулятивних технологій, попереджаючи
правоохоронні органи про антизаконні дії та наміри осіб й
організацій тощо.
Для забезпечення належного рівня інформаційної безпеки
держави варто чітко усвідомлювати функції та особливості
діяльності
суб᾽єктів
інтернет-простору,
вдосконалювати
законодавство, що регулює межі їх впливу на суспільні відносини.
З точки зору Д. Проценко, вищеозначені суб’єкти можна
згрупувати залежно від їхніх функцій, прав та обов’язків таким
чином:
1) інтернет-провайдери, що є чистими технічними
посередниками, оскільки лише опікуються телекомунікаційними
мережами, апаратним обладнанням та їхньою безперебійною
роботою для потреб користувачів;
2) власники вебсайтів, які мають повний контроль над усіма
матеріалами, що розміщуються на веб-сайтах, тобто особи, які
здійснюють повний редакторський контроль;
3) власники вебсайтів із зонами вільного розміщення
інформації (форуми, коментарі тощо), тобто особи, які мають
обмежений або частковий редакторський контроль над змістом
сайту, що виявляється таким чином: особи мають повний
редакторський контроль над редакційними матеріалами сайту, а
також обмежений редакторський контроль над дописами
сторонніх осіб, що здійснюється у вигляді премодерації чи
постмодерації таких дописів;
4) автори-дописувачі, які залишають повідомлення у зонах
вільного розміщення інформації на певних вебсайтах або є
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авторами редакційних матеріалів, коли відносини з редакцією
повинні мати цивільно-правове оформлення;
5) власники засобів індивідуалізації, які використовуються
на вебсайтах чи інших сервісах, «з» чи «без» права редакторського
контролю;
6) реєстранти доменних імен, дані яких містяться у
реєстраційній базі домену .ua. [4, с. 61].
Попри важливість законодавчого визначення меж свободи у
інтернет-просторі особливої значущості для забезпечення
інформаційної безпеки суспільства й держави набуває внутрішнє
розуміння меж своєї діяльності суб᾽єктами віртуального світу, що
обумовлюється
їх
моральною,
політико-правовою,
громадянською,
комунікативною
культурою.
Від
рівня
культурного розвитку конкретного суб᾽єкта інформаційного
простору залежить характер зробленого ним вибору як надавача та
розповсюджувача контенту, міра громадянської відповідальності
за можливі наслідки для суспільної свідомості тощо.
Продовжуючи дану логіку, вітчизняні науковці констатують,
що інформаційне суспільство зумовлює й продукує більш складне,
рефлексивне осмислення свободи – «парадоксальну свободу».
Її сутнісними характеристиками є неминуче нав’язування і
прийняття на себе відповідальності за явні та латентні наслідки
ризиків: соціальний суб’єкт виявляється поставленим в такі умови
життя, коли необхідно постійно вибирати, просто не можна не
вибирати щось або когось з урахуванням фактора негайного або
відкладеного, явного або латентного ризиків. Оцінки зробленого
вибору активно варіюються у соціокультурному просторі й
змінюються у часі. Вибір, який виявився функціональним,
ефективним для одного культурного простору, не є універсальним
для інших культур. Девіація в одному ціннісно-нормативному
просторі стає інновацією в іншому. Нормою практик забезпечення
безпеки стає «свобода ризику» [5, p. 11].
Цілком очевидно, що розширення меж свободи у
інформаційному просторі створило підґрунтя не тільки для
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самореалізації людини та прогресу суспільства, а й збільшило
палітру ризиків для функціонування сучасної держави.
Як зазначає Л. Свендсен, обставини особистої свободи
зазнали величезних змін. Стандарти життя, надлишок часу і
матеріальних ресурсів за сучасних часів стали доступними не
лише для нечисленної меншості – а це перетворює свободу вибору
на одне з центральних понять людського існування [6, с. 288].
Отже, контраверсійний характер розуміння свободи у
інтернет-просторі обумовлений низкою чинників – стрімким
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій; посиленням
залежності існування людини, суспільства та держави від
впровадження інформаційних інновацій; збільшенням кількості
суб᾽єктів інформаційної взаємодії; глобалізацією інформаційнокомунікаційних процесів тощо. У сучасних умовах рівень свободи
суб᾽єкта напряму залежить від його здатності отримувати,
інтерпретувати та використовувати інформацію як стратегічний
ресурс розвитку й самоствердження.
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Комунікація торкається нині практично всіх сфер буття
сучасної людини – політичної, фінансово-економічної, соціальної,
культурно-освітньої, побутової тощо. Навіть попередній погляд на
суспільні трансформації, що відбуваються, свідчить про стрімкий
розвиток комунікаційних процесів. Зміни комунікацій змінюють
світ, його цілісність. Виникає проблема комунікацій як феномена
соціального життя, невіддільного від проблеми відносин людей,
які формують людину як суб’єкта, що розвиває у своїй діяльності
суспільство. Зростання значущості цього явища в суспільстві,
необхідність дослідження його впливу як на особистість, так і на
суспільство в цілому створює потребу теоретичного узагальнення
комунікації в рамках соціальної філософії.
Ведучи мову про соціальні комунікації, ми як смисловий
концепт маємо на увазі певну «ідеальну комунікацію»,
яка визначається не через індивідуальні риси учасників
комунікації, а через структурні характеристики, що визначають
механізм дії комунікативних практик. Ідеальність комунікації, яка
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є недосяжною в практичному втіленні, покликана зафіксувати
суть комунікативного акту як процесу раціонального спілкування,
який, у свою чергу, покликаний забезпечити обмін логічними
аргументами з метою досягнення взаєморозуміння й згоди.
Інформаційний простір, таким чином, є сукупність
комунікаційних технологій, що забезпечують взаємодію між
виробником, передавачем і споживачем інформації.
Структуру
інформаційного
простору
утворюють
повідомлення, комунікативні акти й комунікативні канали.
Смисли, що містяться в окремих повідомленнях засобів масової
комунікації можуть стати інформацією, або не викликати якогонебудь інтересу у широкої аудиторії. Як показують дослідження
російських і українських соціологів, лише 5–7 % озвучуваної по
телебаченню інформації викликає раціональний або емоційний
відгук у глядачів, відповідно, решта повідомлень виступає в ролі
інформаційного фону, на який можна не звертати особливої уваги.
У сучасному інформаційному просторі, коли кількість
джерел інформації і трансльованих ними повідомлень зростає в
рази, людина втрачає можливість орієнтуватися в повідомленнях,
сприймаючи лише ті, які безпосередньо мають до неї відношення,
ігноруючи всі інші. Зрозуміло, що весь обсяг інформаційних
повідомлень, які здатні надати ЗМК і які часто здійснюють
непрямий вплив на життєвий світ індивіда, усувається з
безпосередньої сфери інтересів, що негативно впливає на
прогностичні можливості людини, продукуючи виникнення
комунікативних ризиків.
Перехід до відкритості політично ізольованих або
напівізольованих систем призводить до їх включення в
різноманітні і численні зв’язки із зовнішнім для них середовищем.
Існуюча в закритих суспільствах інформаційна недостатність при
швидкому знищенні перешкод та інформаційних фільтрів
викликає ефект нееквівалентного інформаційного обміну, і в
перехідне суспільство спрямовуються лавиноподібні потоки
інформації. Менш розвинені країни здебільшого сприймають
чужу інформацію, аніж пропонують свою на ринок
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соціокультурного обміну. Але наявні структури суспільства,
зокрема соціальні й інформаційні, не пристосовані ані до такого
обсягу інформації, ані до якісного змісту нових інформаційних
потоків, і виявляються не в змозі справитися з переробкою,
засвоєнням і використанням інформації, що поступає.
Стан перехідності, який обовʼязково супроводжує рух
суспільства у напрямку інтеграції, позначається на процесах
руйнування синхронних і діахронних інформаційних структур.
Руйнування синхронних зв’язків призводить до заповнення
інформаційного поля інформаційними шумами, або інформацією,
яка не відповідає потребам, не резонується з можливостями
більшості індивідів до її засвоєння й використання.
Складнощі упорядкування різнорідних інформаційних
потоків, які мають місце на «вході» соціальної системи, багато в
чому викликана диспропорціями у співвідношенні загальної
соціокультурної і спеціальної технологічно прикладної
інформації, що впливає на зміну цілей і цінностей суспільства,
стандартів і способу життя значно випереджає інформацію,
орієнтовану на зміну технологічних засобів. У результаті в
суспільстві формуються достатньо високі життєві стандарти,
запозичені в суспільствах з вищим рівнем розвитку, але у
більшості соціальних груп і індивідів відсутні можливості їх
досягнення.
Унаслідок збільшення кількості циркулюючої інформації
комунікативний обмін стає інтенсивнішим, але, в той же час,
є мало ефективним через неадаптованість інформаційних блоків,
деформацій колишніх інформаційних структур сприйняття
й переробки інформації і відсутності нових. Інформація,
що одержується у процесі інформаційних взаємодій, часто
виявляється неадаптованою до ситуації, інтересів конкретних
соціальних груп. Ця неадаптована інформація не може бути
включена в програми соціальної діяльності, в механізми
зворотного зв’язку. Вона слугує засобом маніпулювання
суспільною свідомістю.
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Тривала інформаційна закритість, передуюча перехідному
періоду, сприяє формуванню певної ментальної установки в
суспільстві, що виражається в надкритичному відношенні до
внутрішньої інформації, яка відображає минуле, і некритичному
до інформації, що поступає ззовні. Це є своєрідною реакцією
соціуму на циркуляцію в період закритості великої кількості
інфологем у внутрішніх інформаційних потоках.
Але, з іншого боку, коли цьому передує тривала ізоляція від
зовнішнього впливу, а інформаційні впливи здійснюються
переважно на основі певних традицій та ідеологічної демагогії,
крах «залізної завіси» викликає різкий розпад традиційних
зв’язків. З точки зору інформаційних процесів це означає
порушення діахронних структур. У суспільстві рветься зв’язок
поколінь, загострюються конфлікти, передусім між молоддю і
старшим поколінням, якому складніше адаптуватися до нової
інформаційної ситуації, кардинально змінити установки,
що склалися, і систему цінностей.
Крім того, слід враховувати, що формування нових
інформаційних структур неможливо досягти шляхом їх штучного
впровадження, це тільки підсилює стохастичний характер
інформаційно-комунікаційих процесів перехідного періоду.
Таким чином, різке збільшення кількості циркулюючої
інформації в перехідному суспільстві, не забезпечене
відповідними інформаційними структурами її селекції, відбору і
застосування, призводить до ситуації, коли переважають
безсистемні інформаційні зв’язки й комунікації, недостатньо
ефективні інформаційні взаємодії і розпадається єдине
інформаційне поле, об’єднуюче людей. Незважаючи на велику
кількість інформації, індивід виявляється зануреним у потік
розрізнених, у принципі ніяк ієрархічно неврегульованих
повідомлень: він знає небагато про все на світі, але структурна
його мислення украй обмежена. Відсутність упорядкованого
об’єднуючого інформаційного поля у свою чергу сприяє розриву
існуючої системи соціальних комунікацій і відносин. Подібна
структурна «розірвана» відсутність цілісності має негативні
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соціально-психологічні наслідки, викликаючи у людей відчуття
невпевненості, відчуття нестійкості суспільства і свого положення
в ньому.
Прагнення змінити ситуацію до кращого шляхом
прискореної модернізації, як правило, приречене на невдачу.
Відтворення традиційних структур або створення абсолютно
нових за готовими запозиченими зразками – дві крайнощі,
що часто є сусідами в перехідний період і призводять до
зворотного ефекту: в результаті того, що амплітуда коливань
досягає деякого порогового значення, суб’єкт блокує потік
інформації, не в змозі сприймати, переробляти і застосовувати
інформацію.
УДК 811.161.2+811.111’
Діброва Валентина,
кандидат філологічних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
АКЦІОНАЛЬНИЙ ФРЕЙМ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ
Дослідження
присвячено
акціональному
фрейму
заперечення де він вирізняється на основі пропозиції, що має
перважно частковозаперечне значення і включає предмет-агенс та
акт/дію, яку він не виконує. Ця дія виражається за допомогою
дієслівних конструктів.
Виділені 3 типи акціонального фрейму 1) хтось діє на
когось; 2) хтось діє за допомогою чогось; 3) хтось діє задля
чогось дозволили з’ясувати комунікативну ситуацію вираження
категорії заперечення, рід зайнятості, мету та способи діяльності
[1]. Так, тип хтось діє на когось експлікується у моделях особа298
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особа (англ. no criminal charges were brought against him; укр. вона
ніяк не мала наміру оскаржувати рішення про визнання сина
недієздатним), особа-установа (англ. should a teacher believe a
selection decision is in violation of the agreement, the Union may
appeal to the Chancellor; укр. у випадку, якщо вчитель вважатиме,
що комісія по видбору was curing порушила угоду, профспілка
може звернитися до окружного інспектора), тобто визначається
сфера впливу заперечення на комунікативну ситуацію. Тип хтось
діє за допомогою чогось декодує інформацію стосовно
використання підручних засобів у процесі діяльності, саме тому
актуалізується у таких моделях – особа-артефакт (англ. the
Company will not take any punitive measures against any seafarer who
respects such dock workers' trade dispute and any such lawful act by
the Seafarer shall not be treated as any breach of the Seafarer's
contract of employment, provided that this act is lawful within the
country it is taken; укр. компанія не буде застосовувати жодних
санкцій по відношенню до будь-якого моряка, який підтримав
таку трудову суперечку докерів, і будь-які такі законні дії моряка
не вважатися порушенням Контракту працевлаштування за
умови, що ці дії не суперечать закону країни, в якій вони вчинені;)
[3], особа-мова (англ. the applicant did not agree with the
Government’s statement; укр. заявниця не погодилась з
твердженнями Уряду). Інший тип акціонального фрейму хтось
діє задля чогось актуалізується у мотиваційних моделях особадопомога (англ. any such work performed outside the normal
working week will be compensated at double the overtime rate; укр.
будь-яка робота, виконано понад нормовану кількість годин
робочого тижня, повинна компенсуватися за подвійним
тарифом), особа-предмет (англ. no criminal charges were brought
against him; укр. проти нього не було висунуто жодних
звинувачень кримінального змісту. ), особа-шкода (англ. he
regrets;укр. він шкодує), відтак, адресатові стає відома інтенція
діяльності. Одним з найбільш поширених засобів вираження
акціонального фрейму заперечення в англійській мові є дієслівні
конструкції з часткою not, яка відповідає українському не [2].
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Наприклад:
англ.: Knowingly false accusations of misconduct against
employees will not be tolerated [Memorandum of agreement
www.uft.org];
укр.: Зустріч у Кракові не є одноразовою ініціативою.
[president.gov.ua/done_img/files/com110507.html] тощо.
В англійській мові not ідентифікується як прислівник
(adverb). Ця мовна одиниця є поліфункціональною. Зокрема, як
зазначається у LDCE, not використовується:
а) щоб надати слову, висловлюванню чи запитанню
заперечного характеру;
б) щоб надати слову чи виразу протилежного значення; The
food is not very good there;
в) використовується замість цілої фрази, щоб заперечити
зміст попереднього висловлювання [LDCE, c. 1119].
На морфологічному рівні, як стверджує, зокрема, Р. Кварк,
найбільш широко вживаним заперечним оператором –
функціональною одиницею мови, яка виконує якісь особливі
функції, є заперечна частка not. Як оператор not може сполучатися
з будь-яким членом речення, тим самим заперечуючи як
предикативний центр, так і інші члени речення [Еникеев, 2002,
с. 37] Частка not настільки органічно входить до системи
словозмінних форм дієслова, що в розмовній діловій мові вона
представлена особливим типом скороченої форми. Але редукована
форма заперечної частки n’t менш виразна, інтенсивність її
значення значно слабше в порівнянні з її повною формою not.
Наприклад: "<…> and it would not generate the fear of fraud that
currently exists credit cards".
Однак О. С. Падучева вважає, що not виходить за рамки
значення частки та включає її до складу так званих «заперечних
слів» [4]. В. В. Юхт конкретизують це зауваження наступним
чином: not відіграє роль предикативного негатора (did not),
заперечної частки (not him), але одночасно й як словотворча
морфема (not-being, not-self) [5, c. 11].
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При цьому, з огляду на вимоги принципу толерантності, у
складі заперечних дієслівних висловлювань з негативними
операторами not і не має бути «компонент пом’якшеності» –
форма з суб’єктивно-модальним ставленням ввічливості чи
співчуття чи відповідна модусна частина складного речення.
Наприклад: укр. вибачте, я не можу з Вами погодитись. На
жаль, я не можу прийняти Вашої пропозиції. Даруйте, я не
можу дати згоди на Вашу пропозицію. Не ображайтеся на мене,
що я з вами не погоджуюсь та ін. В англійській мові з цією метою
зазвичай вживаються модальні оператори sorry, pitty, regret та ін.
У складносурядному реченні наявність заперечення типу not
у першій предикативній одиниці створює контекстні умови для
використання заперечень neither та nor (тобто одиниць групи по)
за другою предикативною одиницею: Ruth didn't turn up, and nor
did Kate [6].
Б. Є. Зернов вважає, що хоча в англійській мові заперечні
сполучники належать до засобів інтерпретації заперечного
значення, однак віднести їх до традиційно виділених груп
«граматичних» та «лексико-граматичних» засобів неможливо,
оскільки заперечні сполучники діють тільки завдяки своїм,
притаманним лише їм властивостям [Зернов, 1983]: on the
contrary, yet, nevertheless, however, on the other hand, more,
moreover, in contrast, otherwise, still, though, although; in addition,
again, besides, at any rate, futhermore, all the same, also, likewise,
while, at least, whereas, anyhow, somehow, anyway.
Такий аналіз експліцитних засобів вираження заперечення
свідчить про те, що лінгвісти кваліфікують заперечення як явище
поліфункціональне та багатозначне: поліфункціональність і
багатозначність заперечення виявляється в тому, що матеріально
тотожні коституенти виступають на різних мовних рівнях у різних
функціях:
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Рівні мови
Фонетичний
Лексико-граматичний

Засоби репрезентації
наголос, інтонація
заперечні прислівники
та займенники
заперечні афікси
лексичні одиниці
з заперечною
семантикою
синтаксичні
конструкції

Лексичний словотворчий
Лексемний

Синтаксичний

У зіставлюваних мовах акціональний фрейм заперечення
обіймає також слова та словосполучення, негативна семантика
яких
забезпечується
дієсловами
із
заперечним
внутрішньолексемним
значенням.
До
них
відносяться
перформативні дієслова на кшталт англ. deny, ignore, fail, lack,
overlook (не помічати, не враховувати, не погоджуватися (з чиєюсь
думкою, з чиїмось поглядом) та укр. не сприймати (чиєїсь думки,
погляду, оцінки чи пропозиції), не давати згоди (на пропозицію),
відмовляти (комусь у чомусь), відкидати пропозицію тощо.
Наприклад:
англ. the applicant roundly denied the allegations against him
[cmiskp.echr.coe.int/] – укр. позивач цілковито відкидає голослівні
звинувачення, висунуті проти нього;
укр. ми обіцяємо дотримуватися цих принципів і
виключати будь-які прояви дискримінації по відношенню до
студентів, викладачів чи адміністрації [Комюніке Конференції
Міністрів європейських країн univd.edu.ua];
укр. не погодившись з ухвалою суду апеляційної інстанції,
АК «Київенерго» оскаржує її в касаційному порядку, посилаючись
на порушення норм процесуального права, викладених у ст. 5 та
ст. 206 КАС України [Апеляційне подання http://lawlib.at.ua/];
укр. на підставі вищевикладеного, прошу суд: скасувати
рішення Харківського апеляційного господарського суду від «24»
червня 2008 р. [Касаційна скарга http://lawlib.at.ua/]
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Суд відхиляє попередні зауваження Уряду [З матеріалів
Європейського суду].
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ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Нині у глобалізованому світі виникає великий конфлікт між
різними культурами, етносами, спільнотами. Постає проблема
застосування принципу рівності культур (нижчих чи вищих
культур нема; культури не ворогують, а збагачують та
доповнюють одна одну). В умовах глобалізації культури постійно
стикаються та взаємодіють між собою. У науці це поняття подане
як «діалог культур». Дослідник міжкультурних комунікацій
О. Кучмій подає таку дефініцію: «Діалог культур ‒ взаємодія
культур у процесі міжкультурної комунікації, оволодіння
іноземними
мовами,
яка
забезпечує
взаємозбагачення
лінгвокультурних спільнот, що контактують» [5, с. 11].
У теорії міжкультурної комунікації базовим поняттям
виступає культура, яка розглядається як особлива соціальна
практика людей з усталеними чи успадкованими нормами,
характерними конкретній національно-етнічній спільноті. Ця
соціокультурна
діяльність
національно-етнічних
спільнот
зберігається у ментальній програмі, тобто у колективній пам’яті
цих спільнот. Успадковані норми спільноти виховуються у
певному етносі змалку: для індивіда матеріалізуються та
пізнаються через певну систему культурних кодів, завдяки якій
індивід її розпізнає серед інших культур.
Культурні коди виконують дуже важливу роль, оскільки є
практичним засобом для певної культури. Завдяки культурним
кодам, культура здійснює категоризацію, структуризацію та
членування навколишнього світу, що оточує члена певної
національної спільноти. Тому для культур потрібний
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налагоджений діалог, зв’язок та взаєморозуміння, оскільки у
ширшому розумінні культура сприймається не тільки як історичні
пам’ятки, твори мистецтва, книги, архітектура, а й активна
діяльність людей різних національних спільнот, їхні стосунки та
комунікація.
У процесі діалогічної зустрічі культур важливі
загальнолюдські цінності, які є близькими різним народам та їхнім
культурам, тому потрібно збагнути відмінності у культурах різних
народів. Діалог культур передбачає розуміння не тільки сусідніх
народів, які постійно комунікують, а й духовне спілкування між
різними культурними регіонами, які мають історично
сформований комплекс культурних рис. Важливим чинником у
міжнародних культурних відносинах є культурний плюралізм та
особистість, яка поважає культурні надбання кожного народу як
цілісне сприйняття світу.
Взаємодія культур є явищем довготривалим, оскільки може
тривати кілька десятиліть чи навіть століть. Під час взаємодії
культур встановлюється особливий вид відносин і зв’язків,
взаємних змін та впливів двох чи декількох культур. У цьому
процесі можуть змінюватися якості, сфера діяльності;
формуватися нові цінності, культурна активність між
представниками різних культур; набувати нових форм духовні
орієнтири, спосіб життя представників різних культур і народів.
На думку О. Кучмія, важливим механізмом взаємодії
культур може виступати: політика модернізації, національна і
культурна політики, спрямовані на зближення сусідніх та ін.
культур. Усі ці механізми повинні сприяти не тільки мирному
співіснуванню культур, а й також на розуміння, діалог та пізнання
цінностей інших культур. Вивчення іноземних мов не достатній
фактор для міжкультурної комунікації, оскільки не дає ширшого
знайомства із традиціями і звичаями народів.
Учасниками міжнародних культурних відносин можуть
виступати невеликі етнічні спільноти, нації, народи і великі
регіони, які мають спільні культурні ознаки. Наприклад,
Європейський регіон чи Близький Схід, що мають спільні
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культурні надбання, створені історично. З першого погляду, навіть
не фахівець може визначити до якого регіону можуть відноситися
пам’ятки архітектури певної культури; одяг, манери вітання та
поведінки представника регіонального типу культури. Звичайно,
що у межах регіонального типу культури між представниками
різних народів існують свої особливості, проте існують спільні
культурні ознаки, які охоплюють велику територію ‒ не одну,
а кілька культур.
Взаємодія культур має три рівні: етнічний, національний та
цивілізаційний. Етнічний рівень взаємодії характерний локальним
спільнотам, адже у межах однієї спільноти можуть співіснувати
кілька етнічних культур. Наприклад, етнічні групи на території
України (гуцули, бойки), які мають свої особливості у традиціях,
мовних говірках, одязі, способі життя.
Цивілізаційний рівень взаємодії культур охоплює
регіональний тип культур, тобто міжкультурна комунікація та
міжнародні культурні відносини відбуваються у площині великих
культурних регіонів. Наприклад, європейський тип мислення чи
арабський тип мислення; культурне протиставлення Схід – Захід;
Східна цивілізація ‒ Західна цивілізація; мусульманський світ –
християнський світ. Цивілізаційному рівні взаємодії культур
характерна спонтанно-історична форма.
Існує третій рівень – національний. Національний рівень
взаємодії культур є глибшим поняттям, ніж етнічний чи
цивілізаційний, адже включає в собі такі аспекти: ціннісний,
політико-правовий,
соціоекономічний
та
ідеологічний.
У глобалізованому світі етнічна спільнота має найвищу форму –
націю, засновану не тільки на історичній пам’яті, кровній
спорідненості, усталених традиціях, а й на внутрішній структурі,
соціальних принципах, певному рівні соціально-економічного
розвитку. «Для нації характерні велика внутрішня консолідація і
високий рівень національної самосвідомості» [4, с. 2]. Саме нація
у міжкультурних міжнародних відносинах стала найважливішим
політичним та геополітичним учасником сучасних історичних
подій і процесів.
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Взаємодія культур має геополітичний вимір, коли культури
розглядаються як окремі цивілізації. Геополітичний вимір має два
сценарії: зіткнення цивілізацій та партнерство і взаєморозвиток.
Прихильником першого сценарію є С. Гантингтон, який вивчає та
розглядає
взаємодію
культур
як
низку
локальних
міжцивілізаційних конфліктів (Косово, Чечня). Цей сценарій часто
відбувається між культурами, які близько межують одна з одною.
Це історичний сценарій зіткнення ворожих культур.
Другий сценарій розглядається як партнерство і співпраця
цивілізацій. Це перспективний сценарій взаємодії культур, проте
надзвичайно важкий у практичному застосуванні. Міжнародна
спільнота повинна створити механізм розв’язання міжкультурних
конфліктів, розвинути доброзичливе ставлення до культур
бідніших народів. Поряд із тим, запровадити глобальну
демократію, боротися із насильством проти бідніших народів;
забезпечити свободу волевиявлення представників різних культур;
налагодити співробітництво між локальними цивілізаціями;
враховувати інтереси усіх локальних цивілізацій.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ПОПУЛЯРНИЙ
КОМУНІКАТИВНИЙ КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ
У сучасному світі ми не мислимо себе без соціальних мереж.
У засобах комунікації, в першу чергу в мережі «Інтернет», істотно
розширюється спектр можливостей особи для здійснення
різноманітних видів комунікативної діяльності, тому що простір
віртуальної комунікації стає особливим середовищем діяльності
сучасної особи, який детермінує характер та особливості
самоідентичності особи. Популярність соціальних мереж призвела
до того, що вони стали виконувати не тільки функцію спілкування
між друзями, а й через них особистість може реалізувати свої
таланти, вести бізнес чи мати успішне хобі.
Відомий дослідник Л. Дідик розглядає інтернет як засіб
соціальної комунікації, що безумовно, має позитивний вплив на
світову спільноту, оскільки дозволяє оперативно, долаючи простір
і час, доносити різну інформацію, сприяє зміцненню зв’язків між
людьми, змінює стиль міжлюдських відносин, структури
духовного життя, формуванню нового соціального порядку,
національного та транснаціонального простору [4, c. 85].
Важливою особливістю соціальних мереж є те, що це
закрита спільнота, в якій інформація поширюється для учасників
за допомогою дозволу власника. У пошукових системах уся
інформація соціальних мереж не проіндексована. Тому соціальні
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мережі є особливими вебсервісами зі своїм інтерфейсом, причому
одночасно вони не є частиною всесвітньої павутини [1, c. 56].
У центрі соціальної мережі знаходиться людина, яка є основним
об’єктом, тоді інформація залишається вторинним. Більшість
дослідників зараховують мережі до соціальних медіаплатформ,
тому що вони стають засобом масової комунікації, інструментом
для зв’язків із громадськістю.
До головних особливостей соціальних інтернет-мереж
зараховують: мультимедійність, контент та інтерактивність.
Мультимедійність передбачає широке використання фото-, відеоаудіо матеріалів, графіки і звичайного тексту. Інтерактивність
дозволяє створити своєрідну віртуальну особистість, досягнути
рівня впізнаваності і встановити двосторонній зв’язок з
аудиторією. У соцмережах здійснюється адаптація контенту
якоїсь групи, що об’єднується за тематикою. Так створюється
«читацьке ядро» соцмережі [2, c. 147].
У соцмережах кожен отримує можливість створювати групи,
а також задавати тон дискусії чи обговоренню важливої тематики.
Інформація, яка наповнена користувачами робить їх не пасивними
учасниками процесу обговорення, а навпаки активними
учасниками
комунікативного
процесу.
Завдяки
функції
«коментування» кожен може висловити власну думку на ту чи
іншу проблему. Особистий профіль користувача як його візитка
картка, в якій користувач створює власний імідж, формує
уявлення про себе як людину, дбає за свою репутацію.
Соціальні мережі впливають на психіку будь-якої людини,
особливо молоді та підлітків. Дорослі також часто заходять на
сайти і можуть залишити непристойні коментарі, адже поки що
механізмів, які б карали за агресію чи тролінг сьогодні ще не
існують. Така незахищеність сприяє розвитку різноманітним
конфліктам у мережі, поширенням деструктивних сайтів та
антиморальних ідей. Саме ця незахищеність дає змогу людям із
заниженою самоцінкою підвищити її завдяки нецензурній лексиці
чи нападу на інших людей. Це є негативним елементом, який діє
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деструктивно на психіку людей і не сприяє конструктивному
діалогу [3, c. 94].
Великою популярністю в Україні користуються такі
соціальні мережі: «Facebook», «YouTube», «Twitter», «Viber»,
«Google+», «Linked», «Instagram». У багатьох соціальних мережах
існують спеціальні позначки (смайлики), інструменти (лайки,
подобається) та додаткові програми (месенджери, які дозволяють
спілкуватися з окремою особою і посилати тільки їй
повідомлення, а не публічно), виключати інформацію для певного
кола осіб (заборона інформації).
У популярних соцмережах кількість відвідувачів та
зареєстрованих може перевищувати чисельність країн. Сучасні
інтернет-сервіси дають користувачам великі можливості для
спілкування: викладати відео, фото, музику, а також проводити
жваве обговорення на форумах. Через соціальні мережі бізнес стає
популярнішим і розглядається як комунікативний канал між
споживачем та цільовою аудиторією. Маємо велику кількість
реклами у соціальних мережах і розвинуту комерцію, яка здійснює
негативний вплив на психіку людей через ефект «затягування».
Думки про позитивний та негативний впливи соціальних
мереж серед науковців розходяться: одні вважають, що соціальні
мережі адаптують людину, роблять її активною, тренують пам’ять
та увагу, інші вважають, що навпаки, при активному користуванні
пам’ять погіршується, людина стає агресивною та залежною. Нині
ми вступили в третю епоху соціальних мереж. Після ейфорії
«участі заради участі» сучасні мережі стають необхідним робочим
інструментом для людської діяльності, для бізнесу або творчості.
Останнім часом соціальні мережі перетворюються на інструмент
інформаційного впливу та маніпулювання масовою свідомістю.
Що таке соціальна мережа сьогодні відомо практично всім,
хто хоч якимось чином вважає себе частиною сучасного
суспільства із доступом до мережі «Інтернет». Але часто ми
недооцінюємо вплив мережі у політичному, виховному,
соціальному спектрах життя сучасної людини. Більшість людей
вважає, що соціальні мережі – місце розваги людини, а не набуття
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досвіду. Раніше інтернет був зорієнтований переважно на те, щоб
через мережу можна було дізнатися якусь потрібну інформацію,
переслати документи інтернет-поштою, вести ділову переписку, то
сьогодні переважає життя у віртуальному світі, оскільки люди
перенесли реальне життя у віртуальне.
Події на цих сайтах стали настільки важливими для
кожного, що навіть зустрівшись у житті, усі обговорюють події
віртуального, а не справжнього життя: «а чому він не відповідає
на мій коментар під фотографією» чи «а чого вона не прочитала
моє
повідомлення»,
або
найстрашніший
варіант
–
«видалила/видалив із друзів». І це сприймається як трагічна
ситуація. Тому соціальна мережа стала вагомим елементом
буденного життя.
Звичайно, ситуація із соціальними мережами в Україні не
настільки гостра, як у інших країнах світу. Сучасні дослідження
довели, що люди є надзвичайно залежними від соцмереж і
не могли б жити без них, а декотрі навіть закінчили б життя
самогубством. В Україні люди мають менший доступ до Мережі,
проте кількість зареєстрованих у мережах з кожним днем зростає.
Важливо пам’ятати, що соціальні мережі є засобом
комунікативного зв’язку, можливістю реалізувати свій творчий
потенціал. Соціальні мережі можуть відіграти важливу об’єднавчу
роль для суспільства у політичних подіях, волонтерських чи
благодійних цілях, проте варто розуміти, що вони не замінять
справжнього живого спілкування.
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FORMATION OF INTERCULTURAL
COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE BASIS
FOR THE HIGH QUALITY EDUCATION
OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD
OF INTERNATIONAL RELATIONS
At the present stage of development of Ukraine, in conditions of
qualitatively new relations between our country and members of the
world community on the basis of new political and socioal economic
realities, the goals of teaching a foreign language in the country
required filling with new content, as well as expanding the functions of
a foreign language as a subject. The new humanistic educational
paradigm, one of the general methodological principles of which is
teaching a foreign language in the context of a dialogue of cultures,
involves resolving the contradictions between a developing culture and
the traditional way of educating a person who is alienated from the
dynamics of the development of culture and society, and also takes into
account the growing need for continuous human development in a
dynamically a changing modern world.
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The study of the mentality of another people, their national
character, national heroes and symbols, the perception of speakers of a
different culture of space and time, non-verbal language, humor is
aimed at helping to understand the peculiarities of language use.
Intercultural communication can be seen as both a science and a set of
skills that need to be learned in communication, since interaction with
another culture requires certain knowledge and skills, focus on
inherited and established norms of social practice of people belonging
to different national and ethnic communities [5]. Also, by another
definition, “intercultural communication is the process of
communicating (verbal and non-verbal) people (groups of people)
belonging to different national linguistic and cultural communities,
as a rule, use different identical languages, feel the linguistic
“foreignness” of the communication partner, have different
communicative competence, which can cause communication failures
or culture shock in communication” [1; 4].
In accordance with the professional activities of international
students, an important part of training for foreign policy relations is the
training of these specialists in foreign languages, since the basis of joint
international activity is the speech communication of its participants,
and internationally, communication in a foreign language at the level of
representatives of different cultures. Taking into account fundamental
changes both within the country and abroad, teaching foreign
languages should be considered within the framework of an
intercultural paradigm, since in the system of teaching foreign
languages in higher education the goals set by modern conditions for
the existence of society cannot but be reflected. In these conditions, the
learning process should not only provide students with knowledge and
shape their speech skills. It should have such an effect on the
personality, as a result of which it will be transformed into a selfdeveloping emotionally mature intellectually cognitive organism that is
able to cope with unforeseen culturally determined communication
situations through the definition, processing and practical application of
information. In the framework of the intercultural paradigm, this means
the formation of “a linguistic personality who, through the study of
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languages, has learned both the characteristics of different cultures and
the features of their interaction, that is, the formation of the so-called
mediator of cultures” [2, p. 7]. The qualities of the cultures mediator
will allow a linguistic person to go beyond the limits of his own culture
without losing his own cultural identity, and also, based on a
comparative analysis of cultures through the mechanism of cultural
universals, better understand their own cultural norms. Accordingly,
higher education establishments that train specialists for foreign policy
relations should, in order to ensure more adequate training for
graduates, change the focus of teaching foreign languages. They should
replace the goal of the formation and development of skills necessary
for educational communication with a focus on the process, with the
goal of preparing real communication with representatives of other
cultures in the domestic and professional sphere with a focus on the
result of such communication. To achieve the above objectives, in the
implementation of fundamental comprehensive training of international
students, it is necessary to take into account the goals and content of
instruction with an intercultural approach to teaching foreign
languages, aimed at developing intercultural communicative
competence of students. Actually, this approach has been carried out
for many decades, but now it is becoming urgent to build a new model
of intercultural competence in which culturally-related teaching of a
foreign language does not reproduce the training through which native
speakers pass, or the result of such training, but develops the existing
cultural competence of students to its transformation into intercultural
competency. The structure of intercultural communicative competence
is built by the authors of this model, on a model of a foreign language
communicative competence, filling all its components with
intercultural content, since culture, being in depth, determines the
degree of formation of all communicative competence. Thus,
the enriching potential of intercultural communicative competence with
respect to foreign language competence of university students is
expressed in the development of such qualities as tolerance for negative
manifestations of foreign language culture, immunity to xenophobia,
fostering a careful attitude to native culture, as well as in the
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development of the learner's ability to build his behavior in accordance
with the norms and the culture of the country of the language being
studied and at the same time act as an intermediary between their own
and foreign-language culture in order to create a common denominator
of what is happening.
For the formation of intercultural communicative competence, it
is necessary to observe certain methodological principles, which will
ensure the achievement of a given goal. Among them are the following:
– the principle of cognition and consideration of value cultural
universals;
– the principle of culturally-related co-study of foreign and
native languages;
– the principle of an ethnographic approach to determining the
cultural components of the meanings of phenomena of both a linguistic
and non-linguistic nature;
– the principle of speech-teaching strategies;
– the principle of awareness of psychological processes and
conditions associated with intercultural communicative competence;
– the principle of controllability of one's own psychological state
and the state of process uncertainty;
The principle of empathic attitude to participants of intercultural
communicative competence [2].
The principle of cognition and consideration of cultural
universals helps to avoid direct comparison and the inevitable
evaluative attitude to a foreign language culture. The concept of
"cultural universals" provides a basis for comparing qualitatively
different manifestations of a certain quality in different cultures, and
also prevents the creation of a single scale, according to which it is
possible to transfer one's own cultural categories to ideas about a
foreign language culture. The embodiment of the principle of
accounting for cultural universals helps students expand their horizons
while avoiding comparisons attributing the positive or negative
connotations of any phenomena, and also introduces the concept of
“relativity” of cultural universals into the conceptual apparatus of a
linguistic personality.
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The principle of culturally-related co-study of foreign and native
languages involves comparing the linguistic material of a foreign
language with the contexts of use and with the cultural values of this
culture, which in turn leads to the realization of one's own cultural
identity. Co-study of languages and cultures helps students to
understand the objective, inherent in the very nature of culture, reasons
for the negative perception of speech and non-speech actions by
representatives of foreign-language cultures, and also develops the
ability to respond correctly to such perceptions.
The ethnographic principle, as the ability to experimentally
establish the meanings of words, deeds, events, develops students'
readiness for perception of unforeseen and unforeseen circumstances in
their practice and draws students through observation of cultural
manifestations of the language being studied to their own culture.
The principle of awareness and “experience” [2], the principle of
controllability and the principle of empathy are based on the
psychological nature of emotions and are designed to help translate
unconscious reactions through their “experience” (perception, which
includes the emotional component) into the realm of awareness and
feeling of other people's experiences.
Thus, the specifics of professional communication in the field of
intercultural business contacts creates the necessary conditions both for
studying the culture of the countries of the language being studied, and
for rethinking the national culture. Culture is a dialogue, an exchange
of opinions and experiences, an understanding of the values and
traditions of others. In any multicultural and multilingual space, the
social political sphere of communication should turn from a factor that
impedes dialogue between representatives of different cultures, into a
means of understanding and enrichment. For successful language
proficiency it is not sufficient to know the actual language system, but
it is necessary to own the rules according to which the process of
communication in the language is carried out. In other words,
knowledge about cultural contrasts is a prerequisite for the successful
formation of the intercultural communication, and it, in turn, serves as
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the basis for the high quality of general education of future specialists
in the field of international relations.
References:
1. Batsevych, F.S. (2004). Fundamentals of Communicative
Linguistics [Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky]. Kyiv: Akademiia,
343p. [inUkrainian].
2. Elizarova, G.V. (2005). Culture and Foreign Language
Teaching [Kultura i obuchenie inostrannym yazykam].SPb.:Karo, 352
p.[In Russian]
3. Nizegorodcew, A., Bystrov, Y., Kleban, M. (2011).
Developing intercultural competence through English: focus on
Ukrainian and Polish cultures. Krakow: Jagiellonian University Press,
152 pp. [in English]
4. Potebnya, A. A. (1985). Aesthetics and Poetics [Estetika i
poetika]. Moscow: Iskusstvo, 614 p. [In Russian].
5. Ter-Minasova, S.G. (2000). Language and Intercultural
Communication [Yazyk i mezhkulturnaya kommunikacziya]. Moscow:
Slovo, 265 p. [In Russian].
УДК 316
Танчер Віктор,
доктор філософських наук, професор,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
м. Київ, Україна
ТРЕНДИ ЗМІН ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ
Аналіз стану сучасних соціумів має починатися з основних
умов та чинників, що зумовлюють його засади. Серед них ціннісні
орієнтації, які домінують в соціальному середовищі. Соціологи,
насамперед, звертають увагу на ті зміни, котрі визначають їх
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нинішній стан. Одні дослідники роблять висновок про «ціннісний
хаос», розмивання моральних підвалин суспільного життя і т. п.
Інші говорять про суттєві трансформації морально-ціннісних засад
сучасних суспільств (йдеться, передусім, про «західний світ»), що
не є незвичайним в історії людності. Цікавими представляються
погляди і оцінки цих феноменів постмодерністськими
соціологами, що розглядаються нижче.
За їх міркуваннями, сучасна епоха характеризується
докорінними змінами в усіх сферах людського життя. Вона
визначається ними як постмодерна (інформаційна, діджитальна),
що суттєво відрізняється від попередньої, а отже, постає
необхідність відповідної верифікації відмінності засадничих
морально-ціннісних
орієнтацій,
соціальних
ідеалів,
концептуалізації нового витлумачення взаємин людини і
суспільства. Наші часи актуалізували потребу пошуку нових
відповідей на кантівські запитання: що є людський світ?, хто є
людина у цьому світі? Сучасна гуманітарна наука кардинально
змінила розуміння природи людини й сенсів її існування. Зокрема,
своє розуміння означених проблем запропонували послідовники
постмодерністської соціологічної думки. Думається, що вони
актуальні й для кращого розуміння процесів, які відбуваються в
сьогоднішньому українському суспільстві.
Передусім звертають увагу на те значення, котре нині
надається уявному (віртуальному, симулятивному), символічному
й тому, що дає підстави говорити про повернення
першозначустості ірраціонального, чуттєвого у людському світі.
Радикальні зміни, що відбуваються в сучасній ментальності,
свідчать про руйнування споконвічних традиційних підвалин
суспільної свідомості. Насамперед, на перший план висуваються
такі її риси як політеїзм цінностей, гедонізм, віталізм,
ірраціоналізм. Як підсумував М. Маффесолі: «Ми переживаємо
найцікавіші часи, коли сплеск почувань породжує плюралістичні
знання, в яких диз’юнктивний (розподільний) аналіз, метод
розчленування цілого на частини та концептуальний апріоризм
поступаються місцем складній феноменології, яка може
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інтегрувати співучасть, опис, життєві розповіді й різноманітні
прояви колективних уявлень» [1, с. 218].
Для сучасних соціумів характерним є етична імморальність,
коли на противагу усталеній моралі модернової епохи приходить
етика, притаманна лише певним суспільним групам, верствам, що
мають транснаціональний характер. Зокрема, в рамках понять
загально усталеної моралі сьогоднішні молодіжні цінності є
імморальними (наприклад, «одруження» на час відпустки), але в
рамках постмодерної «швидкоплинної реальності» такі цінності є
етичними для цих сегментів соціуму. Тобто етичний імморалізм
проявляється в тому, що поведінка молодих людей є імморальною
стосовно усталених традицій, але водночас виступає зразком
цілком етичного у своїх групах.
Моральні засади колишньої суспільної організації
підлягають, нерідко, ревізії. І дійсно, критерієм успішності
політика буде результат, а не способи його досягнення (звичайно,
в легітимних рамках). У бізнес середовищі мало тих, хто буде
засуджувати ухиляння від податків чи використання схем
«розпилу» бюджетних коштів, корупційне «заохочення» і
«відкати» є нерідко неминучою складовою підприємницької
діяльності і т. д. Корпоративна етика (практики, звички, традиції)
таким чином вступає у суперечність із загальноприйнятою
людською мораллю. Спостерігається таким чином «гібридна
мораль» – декларовані соціально значимі програми поєднуються із
корупційними схемами, політичними маніпуляціями, соціальною
нерівністю. Розходження їх стало ознакою нашого часу. Наразі в
нашому суспільстві спостерігається гібридна морально-ціннісна
модель: декларується одне, проте не знаходить засудження й те,
що йому суперечить.
Технологічний розвиток, особливо в царині інформації,
спричинив відокремлення індивіда від колективу і соціальної
спільності. Гору взяла ідея вільної і самовизначенної людської
особистості, яка протиставлялася безособовій корпоративності
традиціоналізму.
Об’єктивними
передумовами
визнання
індивідуалізму в якості культурної цінності є розвиток
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індустріального
виробництва,
капіталістичного
ринку,
бюрократизованої держави. «Атомізація» індивідів обумовлена
зміною характеру соціальних зв’язків – переважанням «коротких»
зв’язків над «тривалими» і зростанням ролі символічних знакових
систем, які виступають у ролі абстрактних посередників
у суспільних взаєминах. Такими посередниками стали гроші,
право, політичні ідеології та експертне знання. Ці процеси зіграли
вирішальну роль у виникненні образів, символів і понять, що
входять в систему цінностей і уявлень сучасної культури, що
визначають історичні форми сучасного соціального досвіду.
Важливого значення набуває полікультуність як чинник розвитку
соціумів світу, що глобалізується. Процес людського згуртування,
усвідомлення
спільності
і
взаємозалежності
часто
супроводжувався конфліктами, протиборствами, насиллям.
Перехід від чисельності малих культур до декількох більших і
врешті до єдиного глобального суспільства і культури буде,
мабуть, неминучим результатом розвитку людської історії.
Водночас нині актуалізується феномен багатокультурності
(мультикультуралізму, полікультурності) як проблеми і
культурної компетенції у суспільному розвиненні. Загалом
культурне взаємозбагачення, полікультурність є рисою властивою
усьому людству. Проте за умов глобалізації проблеми
багатокультурності набувають нових якостей та загострюються.
Список використаних джерел:
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МІЖКУЛЬТУРНІ БАР’ЄРИ У ТУРИЗМІ
ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ
Актуальність всіх питань, пов’язаних з культурою, набула
нині небувалої гостроти. В останні роки соціальні, політичні та
економічні потрясіння світового масштабу призвели до значної
міграції народів, їх переселення, розселення, зіткнення, змішання,
що, зрозуміло, призводить до конфлікту культур.
У всі часи туризм був найважливішою формою
міжкультурних контактів, ефективним засобом взаємозбагачення
різних культур. Культурні контакти мали місце в усі часи, в усіх
регіонах земної кулі. Крім власне економіки, найважливішими
зонами професійної та соціальної між культурної комунікації
стали освіта, туризм, наука.
Проте в нових реаліях, взаємодія між культурами може
приймати негативні форми, коли контакт культур втрачає свою
діалогічну природу і приймає односторонній характер – експансії
культурних цінностей з одного центру, що претендує на провідну
роль в економічному і культурному відношенні. У цій ситуації
кожна з взаємодіючих культур засвоює ті елементи, які в контексті
її змісту виконують деструктивну роль. Культурні контакти
починають носити непродуктивний характер, насамперед, у
кризові періоди розвитку суспільства, коли руйнується цінніснонормативне «ядро» культури, розмиваються підстави для
національно-культурної ідентичності. Туризм у зв’язку з цим
може стати суттєвим засобом вирішення окреслених вище
проблем. Подорожі виховують культурну толерантність,
поглиблюють взаєморозуміння між представниками різних
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культур,
сприяють
формуванню
соціально-культурної
ідентичності. На Манільській конференції (1980) були особливо
відзначені можливості туризму у послабленні міжнародної
напруженості, розвитку співробітництва та взаєморозуміння між
усіма державами. Враховуючи гуманістичний потенціал туризму,
конференція рекомендувала державам-учасникам вибудовувати
туристську політику не тільки з урахуванням економічної
рентабельності туризму, а й урахуванням соціально-культурної
практики, з метою зміцнення національної самосвідомості
особистості, солідарності суспільства, формування почуття
приналежності до своєї культури, до народу, підвищення якості
життя.
Туризм – це, насамперед, міжособистісне спілкування, однак
на його основі вибудовується складна система відносин людини
до культури, історії, світу, самої себе. У туристської діяльності
діалог як полісмисловий феномен реалізує не тільки потребу в
спілкуванні (з культурою, її звичаями, традиціями, носіями), а й у
подію, яка одночасно визначає атрактивність об’єкта подорожей.
Міжкультурна комунікація – сукупність різноманітних форм
відносин і спілкування між індивідами, групами, що належать до
різних культур [1, c. 335].
Заслуговують на особливу уваги вербальні і невербальні
бар’єри [2, c. 26]. Вербальні бар’єри на фонетичному рівні
міжкультурної комунікації включають неправильне розуміння і
промову звуків. Основною перешкодою на графічному
рівні у процесі комунікації між українцями та американцями є
використання двох різних алфавітів – кирилиці і латиниці.
Невербальна комунікація є однією з важливих функцій
успішного спілкування партнерів у процесі міжкультурної
комунікації, однак, використовувані немовні знаки можуть мати
різне значення для учасників взаємодії. Невербальними
перешкодами можуть служити міміка, що не збігається в різних
культурах, жести, рухи тіла, зовнішній вигляд, дистанція в
міжособистісних взаємодіях, ставлення до часу як параметру
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комунікації та ін., навіть якщо комунікант прекрасно володіє
іноземною мовою.
Загалом більшість дослідників виокремлюють дві групи
бар’єрів: розуміння та спілкування. Для подолання різних типів
міжкультурних перешкод, особливо неправильного розуміння,
необхідно звернутися до життєвого досвіду туристів, розуміння
культурних відмінностей у партнерів і можливості їх прояву в
процесі взаємодії. Таким чином, доцільно сприймати бар’єри
комунікації як суб’єктивно, так і об’єктивно існуючі, а потім
проявили свою спільну зацікавленість у їх подоланні.
На відміну від мовних, етнокультурні перешкоди належать
до культурних, етнічних, соціальних, релігійних відмінностях
туристів. Тут головною причиною виникнення непорозуміння є
слабке володіння одним з партнерів знаннями про культуру, та
менталітет іншого. Бар’єри цього типу обумовлені особливостями
етнічної свідомості, існуючими цінностями та стереотипами, що їх
виявляють у спілкуванні. Треба розуміти, що кожні суб’єкти
комунікації є носіями певного менталітету і тому взаємодіють з
іншими людьми відповідно до норм, традицій, світовідчуттям
культури, носіями якої вони виступають.
Проте один з найбільш важко подоланих бар’єрів – неповага
до інших поглядів, нетерпиме ставлення до норм іншої культури.
Етнокультурні перешкоди породжуються соціальними чинниками,
які пов’язані з належністю учасників взаємодії до різних
соціокультурних груп. Якщо партнери з міжкультурної
комунікації мають подібні соціальні властивості і, отже, подібний
соціальний статус поведінки (належать до однієї професії, одної
статі, одного віку), то особливості такого роду значно
полегшують їх взаєморозуміння.
Одним
з
важливих
способів
подолання
етнокультурних бар’єрів є підвищення міжкультурної грамотності
туристів. Підвищення міжкультурної грамотності робить істотний
вплив на світогляд і ціннісні орієнтації людини, на формування
його особисті, на способи вирішення ним своїх життєвих проблем,
на систему уявлень людини про себе. Таким чином, культурна
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грамотність стає показником особистісної компетентності туриста,
яка проявляється в його здатності спілкування з іншими
культурами, партнерами і ефективно використовувати свої знання
та життєвий досвід в конкретних ситуаціях, в готовності швидко
перейти від загальних міркувань до свідомо обґрунтованих дій і
вчинків.
Безумовно, що на початку процесу спілкування потрібно
проявити належну шану та повагу до партнера. Для цього слід
вибрати звичну для партнера форму вітання. Зазвичай такою є
ввічлива форма звернення на «Ви», яка є більш нейтральною, що
дає можливість впевнено почати процес комунікації і одночасно
передати йому необхідну інформацію, не відчуваючи при
цьому ніякої незручності.
Особливою формою культурних бар’єрів є «культурний
шок». За визначенням Американського медичного словника, це
стан спантеличення, втрати орієнтації та емоційного збурення,
спричинений раптовим потраплянням людини в незнайоме їй
середовище чи іншу культуру [3]. Культурний шок виникає тоді,
коли туристи потрапляють у середовище, або ситуацію,
яка здається йому неймовірною, його власний світогляд або
попередній життєвий досвід суперечить дійсності.
Автор сам свого часу пережив такий культурний шок, коли
під час туристського спортивного походу у районі Полярного
Уралу, побачив, як аборигени їли сирий мозок північного оленя.
Для нас це було дуже незвично. А для ненців це було звичайним
продуктом харчування. Хлопці подолали його тим, що спробували
з’їсти шматочок цієї страви, ну а дівчата так і не змогли подолали
свої звички. У той же час аборигени зовсім не розуміли, що таке
томати, смак яких їм дуже не подобався.
Таким чином, туризм можна розглядати як діалогічну за
своєю природою форму зустрічі культур, яка, з одного боку,
сприяє поглибленню культурної самосвідомості та формуванню
культурної ідентичності мандрівника, а з іншого, призводить до
взаємозбагачення культурних систем за рахунок взаємно обміну
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культурним досвідом і тим
долати певні міжкультурні бар’єри.

самим

дає

можливість
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
«Будь собою, інші ролі вже зайняті»
Оскар Вальд
За своєю структурою наша держава є поліетнічною і
проблема культурної ідентичності постає дуже глобально.
В Україні існують різні культурні ідентичності. Це дуже явно
прослідковується
у
різних
регіонах
нашої
держави.
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Проаналізувавши цю ситуацію, ми можемо побачити відмінність
на прикладі Заходу і Сходу нашої держави, де відмінність
культурної ідентичності базується, перш за все, на мові.
Відмінність – це не є погано, це, навпаки, веде до розвитку, до
інновацій, культурного збагачення.
Культурна ідентичність формується у особистості з самого
народження, весь період соціалізації людина ідентифікує себе в
сім’ї, з друзями, колегами, народами і т. д. Це відбувається
незалежно від людини. Вона не може нормально розвиватися в
суспільстві і характеризувати себе як особистість без цього.
Цей процес довготривалий і складний в залежності від того,
як особистість проходить фази розвитку в соціумі. Ми не можемо
змінити сталі ідентичності, тому що, вони закладені
в ментальності, культурному оточенні, вихованні, і поряд з цими
ідентичностями у нас можуть бути набуті ті, які ми накопичуємо
протягом свого життя. Також одні втрачаються з часом, зникає
потреба в їх існуванні, інші приходять їм на заміну.
Це характеризує глобальний розвиток і стрімке новітнє бачення
світу. Але в період глобалізації багато чого ми робимо однаково,
слухаємо одну музику, дивимося одні передачі, і серед цього треба
не загубитися і мати свою індивідуальність, неповторність.
Наприклад, переїзд в іншу державу, це означає втрату своєї
ідентичності, інтеграцію в нову спільноту, але на жаль, багато хто
не хоче зберігати свою культуру, традиції, а легко входять в чужу.
А ті, хто береже свою спадщину, створюють діаспори за межами
країни, цінують рідну культуру, бережуть мову, пам’ятають свою
історію. І своєю ідентичність показують себе як особистість і
отримують пошану і сприйняття у інших. Це також дуже важливо
для національної ідентичності суспільстві.
Процеси культурної ідентичності привертають велику увагу
багатьох дослідників, зокрема Дж. Александера, Ф. Фукуяму,
Ф. Мафесолі, Е. Гідденса, Ю. Габермаса, З. Баумана, А. Ручку,
Л. Скокову і т. д.
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Актуалізується проблема культурної ідентичності через
глобальну культуру українського суспільства і культуру нашого
часу.
За мету ми можемо поставити вивчення культурних
ідентичностей як складових у формуванні, розвитку суспільства.
Е. Гідденс та З. Бауман зробили висновок, що для
сучасного суспільства не важлива зміна традицій, звичаїв чи
запозичення з інших культур, а саме з яких джерел прийшли ці
традиції і як представлені нашому суспільству, що спричинило
моментально, а що ні. Постає вибір, що змушує особистість
сумніватися і мати протистояння до деяких сучасних культурних
ідентичностей. При стрімкому розвитку суспільства треба мати
знання до гнучкості застосування ідентичностей як явища
закономірного [1; 2, с. 31], яка притаманна новому поняттю
«короткострокова» ментальність. [1; 2, с. 53]. На відміну від інших
дослідників, Ю. Габермас визначав розвиток суспільства через
культурні зміни, які постійно відбуваються з соціальними
спільнотами, етносами, народностями, сім’ями, видами
діяльностями, де «соціальне» розуміється на інших засадах –
свободі, творчості [2, с. 49–70].
Великий різновид культурних ідентичностей, які можуть
призвести до дезорганізації нашого суспільства. Людині постійно
ідентифікував
себе
з
якоюсь
іншою
спільністю
і
самостверджується [6]. Тому, щоб це обґрунтувати треба
показати види культурних ідентичностей, які переважають у
нашій державі. Серед них такі: етнічна, корпоративна, гендерна,
вікова, професійна, релігійна, територіальна, політична,
громадянська. Всі ці ідентичності як перетинаються в просторі,
так і розмежовують суспільство [4, с. 35–60].
Нині
поширилася
політика
мультикультуралізму,
нав’язування інших зразків культури, наприклад, вивчення
англійської мови як другої після рідної мови, використання в
своєму повсякденному житті слова іншомовного значення,
для престижу і статусу свого в соціумі. І серед спілкування в
реальному часі по соціальних мережах чи інтернет особистість
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все ж хоче знайти свою ідентичність, виходить в неї чи ні,
це інше питання. Нині це проблема, тому що, багато людей,
які думають глобально і живуть в глобальному світі, і люди,
які ідентифікують себе локально з національною культурою,
це призводить до конфлікту між ними і конфлікту ідентичностей,
мультикультуралізму. Не зважаючи на ці проблеми в культурній
ідентичності суспільства, значну роль також відіграють елементи
у використанні української символіки, поширення української
пісні, мови, традиції, кулінарії, побуту і т. д. Ця сторона
культурної ідентичності дуже вирізняє нас на глобальному рівні,
і ми маємо прихильників до нашої культури в різних країнах
глобального простору.
Французький соціолог Мішель Маффесолі проаналізував
концепцію «нової племінності». Для того, щоб вона працювала,
треба створити нові форми спільнот, які «випереджатимуть владу
та реалізуються в різних аспектах» [3, с. 19–24].
Усе вищесказане надає змогу зробити висновок того,
що культурна ідентичність в Україні зумовлюється саме через
насадження
глобалізаційних
моделей,
смаків,
завдяки
традиційним зразкам національної культури. При аналізі різних
видів ідентичностей в Україні треба шукати культурний
компроміс у нових шляхах розвитку культурних ідентичностей у
суспільстві.
Будь-яка культура спирається на традиції минулого і
сьогодення і якщо глобалізація відриває її від цінностей
культурних, від її історії, тим більше людей шукають себе в іншій
культурі. Відбувається процес пошуку національно-культурної
ідентичності.
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МІЖНАРОДНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ
У сучасному світі досить різко змінилося ставлення до
комунікацій. У Середні віки основою спілкування людей були
теми пов’язані із Біблією, та для кожного було головним
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найбільше приблизитися до джерела «правильної думки». Під час
Союзу Радянських Соціалістичних Республік, у час жорстокої
ієрархії брала верх монологічна комунікація. Нове комунікаційне
суспільство направлене на незалежність від кожного із учасників.
Саме тому існування медіакомунікації стає допоміжною частиною
у розвитку міжнародної співпраці в усьому світі.
Метою цієї роботи є дослідити розвиток медіакомунікацій у
сучасному світі. Проаналізувати як медіакомунікації допомагають
поставити певний імідж країни серед інших.
Ця тема є досліджуваною серед українських та закордонних
науковців (наприклад, Н. Луман, О. Вартанов, В. Іванов, В. Різун,
С. Квітата ін.), вони присвятили чимало якісних робіт дотичних до
теми медіакомунікації. Виділимо роботу українського професора
Г. Почепцова «Теорії комунікації», де він детально описав різні
моделі комунікації та актуальність проблеми.
Щодо самого визначення про медіакомунікації, це слово
виникло після злиття двох слів: медіа (від лат. medium – засіб,
спосіб) та комунікація (від лат. «communicatio» – спілкування,
передача інформації). Тобто, дослівно це поняття ми можемо
перекласти як спілкування за допомогою способів та засобів. Види
комунікації із залучення каналів сприйняття:
 аудіо (радіо та підкасти);
 візуальний (статичний і динамічний, тобто фото і відео);
 кінестетичний
(пошта,
записи
на
носіях,
усі медіакомунікації зі зворотним зв’язком);
 діджитал (інтернет-медіа) [2, c. 12].
У повсякденному житті люди використовують комунікацію
різними шляхами для відправлення та отримання повідомлень.
Це можуть бути розмови віч-на-віч, по телефону, перегляд
телевізійних новин, читання газет, пошук інформації в інтернет чи
написання власних статей – усе це є приклад комунікації.
В основу медіакомунікацій можна віднести соціальні медіа,
зокрема інтернет-форуми, блоги, вікі- та відеохостинги.
Виокремлюють сім видів соцмедіа:
– інтернет-спільноти;
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– блоги;
– віртуальні ігри;
– соціальні мережі;
– спільноти з виробництва спільного контенту;
– спільні проєкти;
– геосоціальні сервіси [1, c. 176].
Усі ці ресурси працюють з метою спільно створити певний
контент. Саме цей факт переконує в тому, що немає підстав
порівнювати медіакомунікації з основним поняттям масової
комунікації, тобто передача інформації великій аудиторії. Однак
зрозуміло, що існують деякі медіа (традиційні), які працюють на
засадах винятково масової комунікації.
Медіакомунікації цікаві, якісні, потрібні, саме тоді, коли
вони порушують соціальні теми, котрі тривожать певну групу
людей, спільноту чи громаду. Можливо, одним із головних
завдань медіакомунікацій є подолання п’яти «С» (сенсація,
скандал, смерть, страх, секс), які переважають у засобах масової
інформації. Завжди для подолання потрібна певна заміна, а саме:
три «Д» (добро, допомога, довіра) [3, c. 27].
Медіакомунікації мають досить велике значення, особливо у
становленні іміджу держави. Саме цей вид комунікацій може
показати, що саме відбувається у певній державі із допомогою
візуального контенту. Якщо брати за приклад Україну, то для нас
медіакомунікації є вагомим внеском, для того, аби розповісти про
ситуацію із Кримом, Донбасом, водночас показати «правду» із
нашої сторони, а не російської. У цей самий час, можна
проаналізувати як саме доносять інформацію про Україну у
кожному куточку світу. За останні роки медіакомунікації дали
величезний поштовх у розвитку міжнародного «спілкування».
Отже, з кожним днем розвиток медіакомунікацій стрімко
підіймається вгору, змінюючи свої головні завдання та цілі. Роль,
яку виконують медіакомунікації у міжнародній політиці це –
формування світової громадської думки, конструювання
позитивного іміджу держав та міждержавних союзів, визначення
ступеня важливості глобальних проблем людства, маніпуляція
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масовою свідомістю та формулювання порядку
міжнародної політичної комунікації та дипломатії.

денного

Список використаних джерел:
1. Медіакомунікації та соціальні проблеми / за ред.
К. С. Шендеровського: Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики. Київ,
2012. 288 с..
2. Цимбаленко
Є. С.
Медіакомунікації:
еволюція
концептуальних підходів (частина І). Current issues of mass
communication. 2014. Issue 15. С. 62–77.
3. Ясиневич С. Л. Місце і роль мас-медіа у процесі
формування соціально-комунікаційної сфери громадянського
суспільства. Теорія та практика державного управління. 2018.
Вип. 3. С. 138–145.

332

Наукове електронне видання

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»
УКРАЇНА І СВІТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Міжнародна науково-практична конференція
8–9 квітня 2020 року

Науковий редактор

Ластовський В. В.

Відповідальний
та технічний редактор

Білецька О. О.

Дизайн і технічне
оформлення

Білецька О. О.

Літературний редактор

Барабаш С. М.

Дизайн і технічне
оформлення

Юрченко Н. А.

