КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

УКРАЇНА І СВІТ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
19–20 КВІТНЯ 2017 РОКУ

МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ

КИЇВ 2017

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

УДК 327 (477+100)
ББК 66.4
Друкується за рішенням
Головної Вченої ради
Київського національного університету культури і мистецтв
(Протокол № 20 від 03 квітня 2017 р.)
Голова редколегії:
Поплавський Михайло Михайлович, доктор педагогічних наук, професор
Заступники голови редколегії:
Костиря Інна Олександрівна – доктор політичних наук, професор
Білецька Оксана Олександрівна – кандидат культурології, доцент
Ластовський Валерій Васильович – доктор історичних наук, професор
Члени редколегії:
Безсмертний Роман Петрович – Надзвичайний і Повноважний Посол, кандидат політичних наук
Бекешкіна Ірина Ериківна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
Інституту соціології НАН України
Бойко Людмила Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор
Важна Катерина Анатоліївна – кандидат юридичних наук
Гарачковська Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент
заслужений діяч мистецтв України
Кочубей Лариса Олександрівна – доктор політичних наук, професор Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Мамедова Валентина Миколаївна – начальник наукового відділу, заслужений працівник
культури України
Медведєва Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник
культури України
Наконечний Володимир Михайлович – кандидат історичних наук
Рибак Сергій Олександрович – Заслужений економіст України, кандидат економічних наук
Сломскі Войцех – кандидат наук, професор Університету фінансів і менеджменту,
Варшава, Польща
Тимошик Микола Степанович – доктор філологічних наук, професор
Фадель Аль Муваїл – доктор філософії з педагогічних наук Вищого інституту театральних
мистецтв в Кувейті, Кувейт
Фуллер Себастіан – кандидат наук, доцент, академічний директор Лондонської школи бізнесу
Apsley, Лондон, Великобританія
Чарнецькі Павел – кандидат наук, професор, Ректор Варшавського університету менеджменту,
Варшава, Польща
Шевель Інна Петрівна – кандидат соціологічних наук, доцент
Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : молодий
науковець : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова),
Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 209 с.

У журналі викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Тематика збірника
обіймає розділи, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; міжнародних
відносин, зовнішньої політики і дипломатії: сучасні виклики для України; міжнародне
співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права:
стан та перспективи розвитку; світового господарства та міжнародних економічних відносин;
суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології
міжнародних відносини, соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних
медіакомунікацій та комунікативних технологій.
© КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ, 2017

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

ЗМІСТ

Алексєєва Єлизавета

Роль засобів масової інформації у процесі
глобалізації

6

Вітківська Анна

Боротьба з кіберзлочинністю як необхідний
компонент
інформаційної
політики
в міжнародному просторі

11

Галицька Лілія

Зображення
стосунків
на
«Сучасність»

польсько-українських
сторінках
журналу

17

Гарбар Олександр

Функції військової сили як складові
національних інтересів держав у сучасній
системі міжнародних відносин
Новина:
авторитетний
диктатор
чи демократичний порадник

23

Гончарук Іванна
Грабарчук Оксана

Прирівнювання страти до катування
як останній крок до заборони смертної
кари

30
34

Гуменюк Анастасія

Геополітичні передумови російської агресії
проти України і причини її невідворотності

41

Дубицька Валерія

Забезпечення кібербезпеки: правовий досвід
США для України

49

Дубовець Карина

Європейська та Євроатлантична політика
Грузії: досвід для України

59

Жаборовська Ольга

Аналіз бідності в Україні: економічний
та соціальний аспект

66

Жукотанська Вікторія

Дитяча субкультура як фактор соціалізації
особистості в міжнародній арені

73

Каташинська Наталія

Вплив історичних особливостей
за права жінок на сучасний фемінізм

руху

78

Калаус Марина

Міжнародно-правові засади адвокатської
діяльності

87

Захист і охорона культурної спадщини
у період збройних конфліктів: міжнародноправове регулювання та актуальність
для України

92

Мультикультуралізм і «політика визнання»
за умов культурної глобалізації

99

Кравцова Наталія

Кравчук Ольга

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

Кузьмінська Юлія

Конкурентоспроможність
українських
виробників шоколаду на міжнародному
кондитерському ринку

105

Лавриненко Тимофій

Система регіональної колективної безпеки
у
Східній
Європі
на
прикладі
Балто-Чорноморського Союзу

114

Лавренчук Анастасія

Міжнародний досвід протидії корупції
та антикорупційне законодавство України

119

Лисинюк Марина

Особливості відтворення англомовного
молодіжного
сленгу
в
контексті
міжкультурної комунікації

123

Матійчик Яна

Інклюзія в Україні та досвід міжнародної
спільноти

132

Назаренко Лариса

Засоби відтворення соціокультурних лакун
у міжкультурному спілкуванні

139

Нікітко Анастасія

Європейська
2015–2016 років

криза

144

Орел Марія

Стилістико-лінгвістичні та семіотичні
механізми впливу на масову аудиторію
в промовах зарубіжних політичних лідерів

151

Плющ Валентина

Роль
та
функціональне
значення
стереотипів в контексті американської,
британської та української міжкультурної
комунікації

160

Подлипян Лаліта

Важливість сімейних відносин у боротьбі
з «групами смерті» в соціальних мережах

165

Пронька Анна

«Сценарії
та
шляхи
досягнення
територіальної
цілісності
України
за участю країн Балтії»

170

Степанов Сергій

Основні
тенденції
секуляризаційних
процесів у сучасному світі

176

Ташевська Дар’я

Світовий досвід
орієнтації молоді

професійної

180

Вплив
інформаційно-комунікаційних
технологій на дипломатію. Розвиток
віртуальної
дипломатії
як
засобу
формування позитивного іміджу України

189

Хоменко Кристина

Неологізми та їх роль в англомовних
текстах публіцистичного стилю

195

Шпильова Катерина

Сучасні
процеси
транснаціоналізації
в Україні: виклики та перспективи

201

Фіголь Ірина

міграційна

допомоги

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

УДК 316.44
Алексєєва Єлизавета
Київський національний університет культури і мистецтв
Науковий керівник Шевель Інна Петрівна,
кандидат соціологічних наук, доцент
РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Засоби масової комунікації та інформації перетворились на органічну
потребу сучасної людини. Людина створює власне віртуальне життя,
проводячи значну частину свого вільного часу біля телевізорів та за екранами
комп’ютерів. В умовах глобалізації досить важливо зберегти власну
та національну ідентифікацію, що є нелегким завданням, але потрібним як для
кожної людини зокрема, так і для суспільства в цілому. В умовах стрімкої
глобалізації і невпинного розвитку транскордонних засобів масової інформації
та зростанні їхньої ролі у світовому процесі виникає закономірна потреба
в аналізі засобів масової комунікації як чинника глобалізації та розробці
практичних рекомендацій для вироблення адекватної політики у сфері
міжнародних відносин. Необхідність переглянути роль масових комунікацій
у міжнародних відносинах зумовлена, передусім, зрушеннями, які їх пережив
світ наприкінці 20 ст.: глобалізація економіки та формування нового світового
порядку, зокрема, розпад Радянського Союзу, розвиток глобальних систем
телекомунікацій, крах колоніальної системи, усвідомлення глобальних проблем.
Багато дослідників говорять про зміну парадигми модернізації
та індустріалізації на іншу парадигму, яку умовно можна назвати
постмодерновою. У міжнародних відносинах дедалі більшого значення
набувають «м’яка сила» та «публічна дипломатія», вміння працювати
з масовими комунікаціями і керувати інформаційними потоками.
Для забезпечення ефективної діяльності суб’єктів зовнішньополітичної
діяльності вельми важливо вчасно мати науково-обґрунтовані рекомендації
стосовно «нових правил гри» на глобалізованому полі, що є особливо значущим
для України, яка досить нещодавно постала як незалежна держава.
Ключові слова: засоби масової інформації, глобалізація, інформаційний
простір, інформаційне суспільство.
Постановка проблеми. Еволюція постіндустріального суспільства,
що супроводжується корінними соціальними перетвореннями у світі, веде до
становлення глобальної інформаційної індустрії, яка переживає період
організаційного злиття та законодавчої лібералізації. Ці радикальні
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трансформації відбуваються в історично стислі терміни, і внаслідок цього
протягом
останніх
десятиріч
сформувалися
передумови
для
широкомасштабного переходу до інформаційного суспільства. Хоча ці
передумови не скрізь виявилися повною мірою і не всі держави, у тому числі й
Україна, пройшли необхідні етапи, але глобалізація економічного життя, зняття
ідеологічних бар’єрів, стрімкий технологічний прогрес суттєво скорочують час,
відведений країнам для формування політики, яка дає змогу безконфліктно
вийти на новий рівень розвитку, властивий інформаційному суспільству
[3, с. 85–89].
Мета даної статті полягає в обґрунтованій концептуалізації ролі масових
комунікацій, як суспільно-політичного чинника, у процесі глобалізації
та трансформації міжнародних відносин, визначенні стану і тенденцій розвитку
сучасної системи масових комунікацій з урахуванням контексту нових
електронних технологій та переходу до медіа-суспільства й виробленні
відповідних рекомендацій для зовнішньополітичних відомств.
В умовах глобалізації та інформатизації вирішальна роль належить
інформаційній культурі в систематизації глобального світу. Проблему засобів
масової інформації у процесі глобалізації розглядали Робертсон висуває думку
про соціокультурні складові процесу глобалізації та про її історично-культурні
виміри, тому інформація – це культурний ресурс, носій інтелекту, в основі якої
пріоритет освіти, науки, культури. Як відмічає М. Блюменталь, інформація
стала розглядатися як ключ до сучасної економічної діяльності, базовий ресурс,
що має сьогодні таке значення, яке в минулому мали капітал, земля і робоча
сила. У працях Д. Куа, Р. Кроуфорда, Г. Сакайї, Дж. Ходжсона та ін.
виокремлені основні ознаки нового суспільного устрою, які пов’язані
з сучасним соціально-економічним розвитком, що характеризується зростанням
ролі та значення факторів, пов’язаних з інтелектуалізацією та інформатизацією
господарського життя суспільства. На думку західних дослідників, інформація
та знання, що трактуються не як субстанція, втілена у виробничих процесах
або засобах виробництва, а як безпосередня продуктивна сила,
що перетворюється на найважливіший фактор сучасного господарства,
«первинний сектор», який постачає господарство найсуттєвішим ресурсом
виробництва.
Оскільки основою формування інформаційного суспільства є розвиток
комп’ютерних, інформаційних і телекомунікаційних технологій, а масова
комунікація набуває глобального характеру, то рух інформаційних потоків уже
не впливають державні кордони. Спроби обмежити вільне поширення
інформації шкодить лише тій стороні, яка прагне здійснити такі обмеження.
Крім того, значно виросли можливості збирання, обробки, зберігання, передачі
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інформації, доступу до неї, завдяки чому зростає вплив інформації на розвиток
різних сфер людської діяльності. Поглиблюється процес децентралізації
суспільства; відбувається перехід до нових форм зайнятості; триває процес
формування нових трудових ресурсів [2, с. 64].
Таким чином, при визначенні поняття «інформаційне суспільство» можна
керуватися такими поняттями:
– по-перше, це суспільство, в якому створені значні інформаційні
ресурси. Виробництво, зберігання, поширення і передача аудіовізуальної
продукції, а також ділової та розважальної інформації, стає найважливішою
частиною економіки.
– по-друге, інформаційне постіндустріальне суспільство можна вважати
наступним (після стадій аграрного та індустріального суспільства) етапом
соціально-економічного розвитку суспільства, на якому домінуючим об’єктом
виробництва й споживання стають інформаційні продукти та послуги,
вироблені промисловістю і сільським господарством [6, с. 68].
Власне інформаційне суспільство породжує різноманітні глобальні
процеси. Глобалізація – це рух людства до формування цілісної цивілізації.
В основі цього руху лежать економічні чинники. Економістам країн стає тісно
у своїх національних рамках. Глобалізація економіки у найширшому значенні
цього поняття означає, що державні кордони та відмінності між світовими
фінансовими ринками втратили своє колишнє значення. Цьому сприяли
передусім такі тенденції:
- глобалізація фінансів;
- підвищення ролі транснаціональних корпорацій;
- розширення експорту прямих інвестицій з Північної Америки, Західної
Європи та Східної Азії;
- міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами
та послугами;
- глобалізація третинного сектору (сфери послуг) економіки;
- глобалізація управлінських функцій;
- перетворення туризму на галузь світового масштабу;
- глобалізація проблем навколишнього середовища;
- міжнародна економічна інтеграція [7, с. 65].
Специфікою глобалізаційних процесів в умовах становлення
інформаційного суспільства є те, що політичні інститути держави поступово
втрачають контроль над змістом інформаційного простору. Це явище має
позитивний бік підвищення відкритих національних інформаційних систем,
і негативний, втрата контролю за змістом ЗМІ призводить до суттєвих
труднощів у проведенні цілеспрямованої інформаційної політики.
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Глобальні інформаційні агентства CNN, BBC, Reuter тощо, які найчастіше
здійснюють пряму трансляцію з місць подій, створили всесвітні мережі новин,
і саме ці багаті медіа-концерни спроможні фінансувати відповідну технологічну
комунікаційну базу. Тому слід очікувати, що в майбутньому ринок глобальних
мас-медіа буде під контролем цих транснаціональних медіа-концернами,
що вже зараз викликає критику з боку інших країн. Проте поряд з цим існує
інша тенденція, і можна прогнозувати, що найближчими десятиліттями
відбуватиметься розвиток локальних агентств з новин, які задовольнятимуть
місцеві потреби тієї чи іншої країни (чи регіону) в інформації, враховуючи при
цьому специфіку місцевої аудиторії. Імовірність такого розвитку
підкріплюється й тим, що сьогодні чимало локальних медіа-компаній мають
у своєму розпорядженні таке саме технічне обладнання, як і світові медіаконцерни [2].
В наші дні слово інтеграція набуває все ширшого змісту, адже вживається
в різних сферах суспільно-політичного та економічного життя:
- інтеграція в Європейському Співтоваристві (ЄС) – вступ нових членів,
що певний час перебували в якості асоційованих членів ЄС;
- інтеграція у світову економіку, тобто в значенні вступ, злиття,
входження, залучення тощо, певного суб’єкту чи груп в загальну сукупність їх
суб’єктів.
Отже, це означає, якщо перенести сказане вище на сферу діяльності ЗМІ,
то вийде, що деякі національні або ж регіональні засоби масової інформації
намагаються ввійти в всесвітню «розкрутку», тобто «всі нас чують, всі нас
знають, всі на нас орієнтуються».
У результаті виявів глобалізації інформаційного суспільства відбувається
орієнтація деяких ЗМІ на масову, всеохоплюючу у світовому масштабі,
комунікацію. Тут постає питання про національну ідентичність. Чи сприяють
засоби масової інформації таким процесам всередині країн, які прагнуть
до загальносвітової глобалізації.
Існує безліч визначень ідентичності. Ідентичність – процес співвіднесення
об’єкта з іншими, виявлення загальних або, навпаки, специфічних ознак, рис,
порівняння індивіда з іншою людиною, групою, зразком, ідеалом, у нашому
випадку з певними націями [1, с. 63].
Чим більше процеси глобалізації проникають у національні культури, тим
активніше народи намагаються зберегти внутрішні компоненти життя, такі як:
культуру, мову, релігію. Тобто в період глобальних трансформацій
загострюються проблеми національної ідентичності, пов’язані з прагненням
народів до самобутності й до самовизначення.
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Неминучі процеси глобалізації, що потрапляють у вікові уклади
національних культур, призводять найчастіше до міжнаціональної,
міжрелігійної напруженості, які часто виливаються в конфлікти, звідси людські
жертви. Саме міжнаціональні відносини в сучасному світі стали однією
з головних проблем сьогодення. Багато дослідників вважають, що в умовах
глобалізації не потрібно концентруватися на етнічній ідентифікації кожної
країни, а потрібно представляти свою державу та ідентифікуватися
як економічна та наукова потуга, адже кожна країна має для цього величезний
потенціал, особливо наша країна – Україна [5, с. 14–17].
Висновки. Процеси глобалізації інформаційного суспільства призводять
до об’єднання усіх народів, націй «під егідою» однієї загальновизнаної країни.
Дуже часто в таких умовах унікальність окремих народів втрачається,
саме тому важливими процесами, які потребують уваги як зі сторони самих
людей, так і зі сторони політичного керівництва країн, є процеси суспільної
інтеграції та національної ідентичності. Велику роль у формуванні цих процесів
відіграють засоби масової інформації, і найбільший вплив сьогодні здійснює
найпоширеніший засіб – глобальна мережа Iнтернет.
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БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ
Новітні інформаційні технології дали людству змогу підкорити відстань
і час, змінюючи докорінно розуміння цих понять. Разом з полегшенням життя
людей глобальна мережа відкриває двері і кіберзлочинцям, які отримали безліч
можливостей для завдання збитків і шкоди державам, а також, за маскою
ігор для дітей, утворювати смертельно небезпечні загрози. Інформаційна
політика стає в сучасному світі однією з найпріоритетніших складових
у визначенні політичного орієнтиру держави. Вона забезпечує контроль над
інформаційним полем, а також гарантує безпеку користувачів мережевих
ресурсів, захист їх персональних даних та інших прав. Здійсненням функцій
контролю і захисту займається відповідний структурний орган поліції –
кіберполіція.
В Україні кіберполіція з’явилася зовсім нещодавно, після проведення
реформ у правоохоронних органах, та має невеликий досвід боротьби
з кіберзлочинністю. Тому для нашої держави є дуже важливим налагодження
міжнародного співробітництва для обміну досвідом у питаннях боротьби
з кіберзлочинністю та попередження кіберзлочинів, а також ведення спільних
розслідувань і співпраці у затриманні Інтернет-злочинців.
Ключові слова: Інтернет, інформаційна політика, кіберзлочинність,
кіберполіція, кібератаки, соціальні мережі, групи смерті.
Сьогодні в житті людей важливого значення набуває інформація, її обмін,
розповсюдження та можливості використання. Збільшення кількості інформації
породжує нові знання, які впливають на розвиток суспільства.
В інформаційному суспільстві докорінно змінюється процес комунікації
та інтеракції між людьми, спрощуючи такі основні поняття як час, простір
та відстань. Поряд із позитивним збільшенням можливостей для отримання
інформації та обміном нею в сучасному світі з`являється і кіберзлочинність.
З розвитком мережі Інтернет у злочинців виникають все нові і нові
способи та засоби мережевих злочинів, стають доступними кібератаки.
Кількість Інтернет – злочинів з кожним роком росте, завдаючи збитків
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та провокуючи загрози різних масштабів. Зважаючи на таку тенденцію,
ФБР включило кіберзлочинність в список головних проблем поряд
з тероризмом та шпигунством.
Анонімність – основна перевага політичних терористів. Вони не бояться
бути розсекреченими та схопленими і тому сміливо розширюють свої мережі.
Терористи нового покоління вибирають Інтернет, адже ця всесвітня мережа
дозволяє зібрати велику кількість однодумців та миттєво обмінюватися
інформацією [1, с. 173].
У боротьбі з кіберзлочинцям держава залучає новий орган оборони –
кіберполіцію. Остання має власні цифрові технології для боротьби з ними,
проте важливе місце тут займає саме міжнародне співробітництво, що дозволяє
ефективно
відслідковувати,
викривати
та
ловити
кіберзлочинців,
вони розповсюджують віруси і комп’ютерні «хробаки», які здатні порушувати
внутрішню систему економіки, політичну стабільність, похитувати суспільний
благоустрій та підбурювати громадськість на протести.
Збільшення хакерських атак змушує країни вести певну інформаційну
політику, яка націлена на створення нової доктрини безпеки,
що буде відповідати інформаційному суспільству. Оскільки Інтернет
і комп’ютерні мережі пов’язують всю країну і світ в цілому, існує безліч шляхів
проникнення у системи безпеки, а тому постає проблема захисту
від кіберзлочинів на міжнародному рівні.
Однак інформаційна політика паралельно зі збереженням безпеки
розширює можливості громадян для спілкування та участі в політичному житті
країни. Інтернет робить її більш прозорою та зрозумілою. Будучи онлайн,
кожен громадянин може більшою чи меншою мірою взяти участь у політичній
боротьбі та прийнятті важливих рішень.
Сучасне інформаційне суспільство представляє особливу соціальну
структуру і владу. Після індустріального капіталізму, що базувався на володінні
засобами виробництва і фінансового капіталізму і спирався на владу грошей,
настав етап інформаційного капіталізму, в якому влада здійснюється через
засоби комунікації шляхом управління інформаційними потоками.
ЗМІ, трансформуючи та дозуючі інформацію, стають головним інструментом
впливу в сучасному суспільстві [2].
Активно поширюється практика електронних петицій, в яких
розглядаються проекти для вирішення наявних проблем, де всі охочі можуть
залишити свої побажання та вплинути у висновку на прийняття рішення.
Це значно підвищує політичне залучення громадян та сприяє формуванню
громадського суспільства. Обнародування електронних декларацій про доходи

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

державних чиновників – яскравий приклад того, що політика стає прозорішою
та доступнішою.
Водночас виникають проблеми з такою прозорістю, адже в суспільстві
існує безліч думок щодо події, які відбуваються в країні, і людина може подати
інформацію суб’єктивного характеру. Таким чином кожен суб’єкт впливає
на формування точки зору користувачів, які ще не мають достатньої кількості
знань та вмінь для фільтрування інформації.
В інформаційній політиці Інтернет постає інструментом маніпуляції
громадською думкою та засобом впливу на її формування. Основною
проблемою є дезінформація – введення громадскості в оману відносно
реального стану речей. В сучасних дезінформація стає невід’ємною складовою
частиною війни, яка включає: психологічні операції (тобто використання
інформації для психологічного впливу на супротивника); радіоелектронну
війну (не дозволяє ворогові одержати точну інформацію); заходи безпеки
(прагнення уникнути того, щоб супротивник дізнався про власні можливості
та наміри); прямі інформаційні атаки (спотворення інформації без видимої
зміни її суті). Інформаційна війна здатна завдавати великих збитків
на психологічному рівні та, зрештою, доводити до поразки [2].
Тому засоби і методи інформаційної політики націлені на забезпечення
вилучення дезінформаційних потоків для протидії і маніпуляціям
громадськими настроями та формуванням революційними настроями.
Нині в Україні існують кібервійська, які були офіційно створені
у 2014 р., на фоні проведення Антитерористичної операції. Це особливий
батальйон, для оборонних і наступальних операцій в Інтернеті
та протидії інформаційній війні проти України. За даними, які наводить
керівник українських кібервійськ Євген Докукін, на період з 2001 по 2015 р.
було проведено 819 хакерських атак на державні сайти, у 2001 р. – дві атаки,
в 2015 р. – 110 атакованих сайтів. Найбільша активність прослідковувалася
в 2012 р.
Як показують події 2016 р., українська оборонна здатність перед
хакерськими атаками є недосконалою. Прикладом цього вважають
наймасштабнішу атаку на фінансову систему України, яка розпочалася 6 грудня
і тривала декілька днів. За даними, наведеними на сайті DW.com (інформаційне
джерело Deutsche Welle), її головним об’єктом стали системи платежів
казначейства. Про перешкоди в роботі заявили також у Пенсійному фонді
та Міністерстві фінансів. Упродовж наступних днів об’єктами хакерських атак
ставали інформаційні системи Міністерств оборони та інфраструктури,
Укрзалізниці, морського порту «Южний» та НАК «Укренерго».
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У прес-службі «Укрзалізниці» DW розповіли, що через атаку хакерів
упродовж двох діб не працювали системи електронного документообігу,
а саме: система оформлення вантажів, бронювання та продажу електронних
квитків. Внаслідок хакерської атаки на енергетичні системи відбувся збій на
підстанції «Північна» – без світла залишилися мешканці правобережного Києва
й сусідніх районів області. На щастя, наслідки хакерської атаки вдалося
ліквідувати трохи більше, ніж за годину.
Платіжні системи Держказначейства не працювали впродовж трьох
робочих днів, що, як оцінюють експерти, практично паралізувало всю систему
бюджетних розрахунків.
Після серії атак було виділено фінансування на термінову заміну
ІТ-обладнання, незадовільний стан якого виявився причиною проникнення
простого і небезпечного вірусу. Проблему можна вирішити й шляхом
підвищення кваліфікації держслужбовців та залучення спеціалістів для
розробки оборонної системи та попередження подібних випадків [4].
Хакерські атаки мають різне підґрунтя, проте головною метою
є дестабілізація державних систем. Для кіберзлочинців не існує відстані
та кордонів, вони здійснюють незаконні дії з будь-якої точки світу, тому
ця проблема вийшла на міжнародний рівень. Така доступність ускладнює
роботу поліції адже хакерська атака хоч не проходить безслідно, знайти
джерело буває майже неможливо.
Для захисту національної безпеки Україна звернулася за допомогою
до Італії. Про це йдеться в статті ресурсу DW, де повідомляється про готовність
Іспанії відгукнутися на прохання України і в 2017 році почати співпрацю
в області кібербезпеки. Розповідається, передусім, про підготовку кадрів для
армії України силами іспанських офіцерів-інструкторів. З цією метою,
підрозділу під назвою «Об’єднане командування обороною кіберпростору»
(ОКОК), який діє при генштабі Іспанії, виділені додаткові фінансові ресурси.
Розглядається також питання про надання Збройним силам України (ЗСУ)
відповідних технологій і обладнання [4].
Звичайні соціальні мережі сьогодні можуть слугувати інструментом
психологічного впливу кіберзлочинців на дітей та підлітків. В них
розповсюджуються так звані «групи смерті»: різноманітні розроблені
психологами квести, ігри, що штовхають підлітків до вчинення суїциду.
Такі групи смерті з’явилися у соцмережі «Вконтакті» в російському
Інтернет-сегменті кілька років тому. Нині вони поширилися на Україну
Казахстан, Киргизію.
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Правоохоронні органи займаються блокуванням цих груп, «Синій кит»
або «Тихий будинок». Минулого року російські правоохоронці вирахували
та затримали найбільш активних модераторів.
Групи, в яких пропагандують суїцид, еволюціонують. Тепер підлітків
заманюють пропозиціями зіграти у смертельну гру. Згадки про неї з’являються
і в Instagram, де з хештегами #синийкит і #явигре (рос. я у грі, – ред.)
користувачі публікують картинки з китами і текстом «розбуди мене о 4 : 20».
«Відомо, що фанати таких спільнот називають себе китами, тому що
тварини асоціюються у них зі свободою. Ці кити можуть літати, і цим,
можливо, пояснюється те, що вид ссавців – один з небагатьох, представники
якого добровільно можуть звести рахунки з життям. Тому у всіх шанувальників
«моря китів» і «тихих будинків» на особистих сторінках зображені відео або
малюнки з китами, що літають», – повідомили у Департаменті кіберполіції
України.
За даними поліцейських, такими групами керують досвідчені психологи.
Їхня цільова аудиторія – тинейджери з проблемами у стосунках з однолітками
чи батьками. Коли дитина зацікавилася і потрапила у відповідну групу, куратор
спочатку розпитує її та дає нескладні завдання, перевіряючи, чи готова вона
грати. Першим завданням може бути, наприклад, намалювати ручкою на руці
синього кита. А після успішного виконання куратор пропонує намалювати кита
вже не ручкою, а лезом. Виконання кожного завдання має бути зняте на відео.
Всього їх 50. Останнє – самогубство. В Україні, за даними поліції, наразі
налічується більше 200 активних учасників подібних груп. Загалом рахунок
учасників йде на тисячі. І вже є два летальні випадки – у Донецьку та
Івано-Франківську.
Водночас дитячий психолог Світлана Ройз наголошує, що не вся
інформація кіберполіції відповідає дійсності. Зокрема, це – вже п’ята хвиля
зростання популярності подібних груп з 2010 р.. Психолог також закликає
батьків зважено ставитися до цієї інформації та не піддаватися паніці [5].
Як повідомляє департамент кіберполіції, 11 січня була виявлена одна
з «груп смерті», в яку входило 209 учасників з України. Такі групи щоденно
блокуються адміністраціями соцмереж на вимогу поліції або користувачів. При
виявленні подібних груп самостійно потрібно негайно звертатися
до кіберполіції [6].
Окрім «Моря китів» набуває розголосу гра під назвою «Біжи або помри»,
суттю якої є зняти на мобільний телефон гравців, які перебігають дорогу
якнайближче до транспорту. Така забавка може призвести до серйозного
травмування або навіть мати летальні наслідки.
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У багатьох країнах є власний досвід боротьби з кіберзлочинністю,
розроблені технології, які допомагають не лише виявити мережевих шахраїв,
а й інших злочинців. Наприклад, в Китаї була запущена програма,
де кожен громадянин може повідомити поліцію про злочин SMS –
повідомленням, якщо телефонний дзвінок загрожує їх безпеці. Департамент
поліції Бостона має програму «Відправ підказку по SMS», яка орієнтована
на допомогу в затриманні злочинців і програма «Сигнали Ембер» на протидію
з викраденням дітей активно використовувала повідомлення громадян.
Така комунікація поліції з суспільством не тільки ефективно діє в боротьбі
зі злочинцями, а й підвищує рівень довіри громадян.
Тому співпраця та вивчення досвіду інших країн забезпечить поліпшення
ситуації на теренах українського інформаційного суспільства.
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ЗОБРАЖЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ СТОСУНКІВ
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «СУЧАСНІСТЬ»
У статті розглянуто публікації з приводу польсько-українських
стосунків в журналі «Сучасність», які були опубліковані в так званий
мюнхенський період існування журналу.
Під час активної євроінтеграції в українців зростає активне зацікавлення
польсько-українськими стосунками. Але для того, щоб скласти цілісну картину
потрібно проаналізувати ретроспективу цих стосунків. Кращими засобами
аналізу виступають ЗМІ кожної із країн.
Найбільш неупередженими можна вважати еміграційні видання.
Адже їх видавали без жорсткого політичного контролю та без політичної
заангажованості.
Саме електронні та друковані мас-медіа створюють поле для
обговорення актуальних проблем двосторонніх відносин. Часто в цьому полі
відбувається не лише виклад думок кожною зі сторін, а й народжуються нові
ініціативи, які потім втілюються у життя.
У процесі дослідження проаналізовано публікації українського
еміграційного часопису «Сучасність». Розглянуто проблематику та основні
теми, які порушувалися у цих статтях. Визначено засоби впливу на сусідні
народи та визначено перспективи для подальшої співпраці.
Проаналізувавши статті часопису «Сучасність» з приводу польськоукраїнських стосунків можна дійти висновку, що саме завдяки таким діям два
сусідні народи все ж таки вийшли на шлях взаєморозуміння і надалі можуть
будувати нові взаємовигідні і корисні стосунки не зважаючи на минулі
непорозуміння.
У процесі побудови нової співпраці дуже важливо опиратися на минулий
досвід, то ж лише проаналізувавши причини минулих суперечок та конфліктів
можна рухатися далі.
Ключові слова: Україна, Польща, польсько-українські стосунки,
«Сучасність», «Культура», українська діаспора
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Постановка проблематики. У зв’язку з посиленим курсом на Європу
та ускладненням стосунків із своїм східним сусідом в українців спостерігається
значне пожвавлення цікавості польсько-українськими стосунками. Але скласти
цілісну картину можна лише досліджуючи ці стосунки в ретроспективі.
Потягом довгого часу і дотепер роль медіатора у процесі українськопольського взаєморозуміння відіграють ЗМІ двох країн. Саме електронні
та друковані мас-медіа створюють поле для обговорення актуальних проблем
двосторонніх відносин. Часто в цьому полі відбувається не лише виклад думок
кожною зі сторін, а й народжуються нові ініціативи, які потім втілюються
у життя.
Мета статті. Найкраще ілюстрували стосунки двох країн еміграційні
видання, які без зайвої політичної цензури ілюстрували правдиву інформацію.
Тому для адекватного розуміння проблеми, варто дослідити публікації
польських і українських еміграційних журналів присвячених польськоукраїнським стосункам.
Аналіз попередніх публікацій. Про польсько-українські стосунки писало
чимало видань в еміграції. Дослідженням з цього приводу займалися такі вчені:
Т. О. Пасова у статті «Роль польського журналу «Культура» у публіцистичній
дискусії другої половини ХХ ст. та в польсько-українському взаєморозумінні»
[3], Станіслав Анджей Кресло «Еволюція польської й української політичної
і публіцистичної думки у сфері польсько-українських стосунків» [2],
Микола Геник «Взаємовідносини Єжи Гєдройця та української еміграції» [1],
Ю. О. Савчин «Українсько-польські відносини на сторінках журналу «Будяк»
(1921–1923 рр.) – провідна тематична лінія часопису» [4].
Викладення основного матеріалу. Найбільш впливовим часописом
польської еміграції був журнал «Культура», який виходив у Парижі
з 1947–2000 рр., головним редактором якого виступив відомий історик
та публіцист Єжи Ґедройц.
Редактор цього журналу став автором відомого висловлювання:
«Без вільної України не буде вільної Польщі». Він уважав, що лише за умови
взаєморозуміння між українським та польським народами настане стабільність
у центральноєвропейському регіоні [12].
Діяльність цього видання стала значним поштовхом у розвитку
інтелектуальних дискусій присвячених польсько-українським стосункам.
Крім того, публіцисти саме «Культури» розпочали розробляти модель сучасних
відносин між Польщею та Україною.
А от українцями в еміграції видавався часопис «Сучасність» у Мюнхені
починаючи з 1961 р. Тема польсько-українських стосунків була однією
із провідних в журналі «Сучасність».
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За час свого існування за межами України журнал «Сучасність»
інформував читачів у діаспорі та в Україні про духовні надбання народів
західної культури: переклади кращих зразків прози та поезії, літературна
критика, есеї про панівні течії в літературі, мистецтві, філософські та релігійні
наукові статті, зокрема про стан українських церков на рідних землях,
про відродження Української Автокефальної Православної й української
Греко-Католицької Церков [5]
Іван Кошелівець, займаючи посаду головного редактора журналу
«Сучасність» (1961–1967, 1976–1978, 1983–1984) підтримував тісні стосунки
із Єжи Ґедройцем – головим редактором журналу польської еміграції
«Культура».
Обидва видання публікували чимало статей присвячених польськоукраїнським стосункам метою яких було руйнування загальноприйнятих
стереотипів нарощених протягом довгого часу [5].
Одне із найбільш відомих періодичних видань української діаспори,
журнал «Сучасність», майже відразу запровадив рубрику, яка стосувалася
польсько-українських стосунків. Так, цікавою була стаття Є. Врецьони
«Історичні документи, історична правда і легенди», в якій автор, посилаючись
на факти з літературного процесу в Польщі, пише про ревізію польської історії
[7]. Згодом там з’явилась і відповідна рубрика «З документів польського
ревізіонізму».
У 1962 р. у «Сучасності» було надруковано статтю відомого польського
дисидента Л. Колаковського «Відповідальність й історія» [6].
«Сучасність» передруковувала і статті публіцистів «Культури» –
про польсько-українські відносини.
Своїм завданням редакція часопису «Сучасність» вважала налагодження
стосунків між двома сусідніми народами. З’ясуванням спірних питань
та незрозумілих питань історії.
Чимало статей в журналі «Сучасність» порушувало темі взаємовідносин
не лише Польщі й України, а так званому трикутнику Польща–Україна–Росія.
У статті «До питання українсько-польських взаємин у трикутнику Польща–
Україна–Росія» Михайло Добрянський стверджує, що політичний союз
українського народу з польським є передумовою для того, щоб Україна могла
визволитися від російського імперіалізму, і визволившись, утримати свою
незалежність і свою державу. До такого висновку автор дійшов вивчивши
стосунки українсько-польські і українсько-російські [8].
Михайло Добрянський – колишній головний редактор українського
відділу радіостанції «Свобода». Він є автором низки статей на українськоросійські і українсько-польські теми, зокрема есеїв «Українсько-польські

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

стосунки в Галичині в першій половині 19 сторіччя», що були друковані
в Українському самостійнику в 1968 р. [8].
Ар’є Вудка у статті «Дискусія, розмови Україна і Польща: фатальні
відмінності» пише, що українці і поляки, не зважаючи на запеклу боротьбу, яка
тривала між ними, залишаються спорідненими народами, яких єднає спільна
смертельна небезпека: московська навала. Вже сотні років Москва намагається
розчавити обидві нації, які, на її думку, мусять зникнути, розчинитися,
«слиться в русском море» [9].
Окрім засудження російської політики автор дуже вдало проводить
порівняння двох народів: Польщі і України в різних аспектах.
Автор цієї статті Ар’є Вудка народився в 1947 р. і походить
з Чернівецької області. У 1969 році його заарештували органи КДБ нібито за
«сіоністську пропаганду» ,а згодом засудили на 7 років позбавлення волі.
У 1976 році, після звільнення, А. Вудка одержав дозвіл виїхати до Ізраїлю
де і залишився проживати [9].
Януш Радзєйовський у статті «Історія – сучасність українці та поляки –
формування обопільної думки і стереотипу» наводить беззаперечні аргументи
з приводу того, що причиною багаторічної ворожнечі поляків і українців було
не розуміння один одного [10].
Все це відбувалося через те, що протягом багатьох років різні причини
впливали на адекватну оцінку один одного. Все це залежить
від декількох факторів, ось декілька з них:
- до 40-их років 19 сторіччя українці, на думку поляків,
були польським плем’ям, яке відрізнялося тільки суспільним станом
і релігійним обрядом. Українська мова вважалася польським діалектом, а їхня
культура регіональним різновидом польської культури;
- асиміляція Русин вважалася «фактом незаперечним, природним,
загальнозрозумілим», хоч ознаки деяких процесів суперечили такому
переконанню.
У 1848 p., на Слов’янському з’їзді в Празі поляки намагалися переконати
українців, що «вони не є народом», бо ж не може «існувати народ у народі».
Таке твердження стало приводом до багатьох конфліктів між українським
рухом, який динамічно зростав, і поляками. Між поляками ця думка
проіснувала з різними відтінками та з різнорідною аргументацією аж до вибуху
Другої світової війни. Протягом всієї статті автор зосереджує увагу на тих
чинниках, які все ж стали причиною довгих ворожнечих стосунків українців
і поляків [10].
Літом 1985 р. журнал «Сучасність» видав спеціальний польський номер.
Метою цього видання було пожвавлення діалогу між нашими народами.
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Для поляків його було видано польською мовою. Головне завдання було
викликати у польського читача роздуми над його ставленням до сусіднього
народу. В такому стилі і написані всі статті номеру [11].
Висновки. У процесі дослідження було з’ясовано, що на процес
взаєморозуміння двох країн дійсно головним чином впливають ЗМІ кожної
зі сторін. У першу чергу найбільш чесними і правдивими виступають
ті джерела, які видавалися в еміграції, без стороннього політичного контролю.
Для розуміння українсько-польських стосунків важливо проаналізувати
їх в ретроспективі.
Два еміграційні журнали «Культура» та «Сучасність» протягом довгого
періоду свого існування присвятили чимало статей присвячених польськоукраїнським стосункам. Зокрема в журналі «Сучасність» ця тема була
передовою. Завдання цих еміграційних часописів було – руйнування
стереотипів мислення народів стосовно різноманітних історичних моментів.
І з’ясування справжніх причин виникнення конфліктів та напружених
стосунків.
Проаналізувавши статті часопису «Сучасність» з приводу польськоукраїнських стосунків можна дійти висновку, що саме завдяки таким діям два
сусідні народи все ж таки вийшли на шлях взаєморозуміння і надалі можуть
будувати нові взаємовигідні і корисні стосунки не зважаючи на минулі
непорозуміння.
У процесі побудови нової співпраці дуже важливо опиратися на минулий
досвід, то ж лише проаналізувавши причини минулих суперечок та конфліктів
можна рухатися далі.
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Науковий керівник Наконечний Володимир Михайлович,
кандидат історичних наук
ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИЛИ ЯК СКЛАДОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Метою даної статті є класифікація функцій військової сили як одного з
найбільш пріоритетних інструментів в складі забезпечення та підтримки
національних інтересів держав у постбіполярній системі міжнародних
відносин, котра сформувалася з розпадом СРСР та закінченням «холодної
війни». Автором застосовані загальнонаукові методи аналізу, синтезу та
узагальнення. Зроблено висновок, що військова сила має багатофункціональний
аспект застосування, пріоритетним завданням якоїє збереження та захист
держави від різнобічних загроз. Автор вказує, що у зв’язку зі збільшенням
кількості загроз, роль військової сили в захисті національних інтересів держав
дедалі ставатиме більш вагомою, крім того, на цей факт також впливає
наявність різноманітних протиріч між могутніми геополітичними гравцями,
а подальша деформація міжнародної системи може призвести до конфлікту,
що буде мати регіональний чи глобальний характер.
Ключові слова: військова сила, національні інтереси, безпека,
постбіполярна система, геополітичне домінування, престиж держави,
регіональні конфлікти, глобальні конфлікти.
Крах біполярної системи спричинив формування та розвиток нових
геополітичних умов, котрі характеризуються системно-нестабільним
характером у зв’язку з розвитком різнобічних загроз, які несуть руйнівний
вплив на держави та міжнародну систему загалом. Така еволюція світової
системи поставила перед країнами специфічні умови, які, в свою чергу,
дали поштовх до розвитку потрібного для держав різнобічного інструментарію,
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за допомогою якого можливо ефективного захисту національні інтереси,
в складі яких функціям військової сили відводиться одне з пріоритетних
та перспективних місць. Саме тому вивчення функціональності військової сили
наразі є вкрай важливим для забезпечення національної безпеки держави.
Питання функцій військової сили в системі міжнародних відносин та
її зв’язок з національними інтересами серед «класиків» геополітичної думки
торкалися: Р. Арон, Г. Кіссінджер, З. Бзежинський, Г. Моргентау, К. Уолтс та
інші. Серед дослідників країн СНД, які вивчали роль військової сили в
міжнародних відносинах, заслуговують уваги: В. Аннєнков, В. Смолянюк,
В. Гвоздь, Б. Параховський, К. Гаджієв, П. Циганков, М. Мацях, Б. Давидов,
І. Іжнін, Б. Ярош та багато інших.
Варто зазначити, що наукові пошуки, здійснені названими дослідниками,
дали змогу узагальнити та класифікувати функції військової сили більш стисло
та конкретно, аніж це було зроблено в їх працях. Тобто, наукова новизна цього
дослідження полягає у конкретизації класифікації функцій військової сили як
частини національних інтересів.
Метою даної статті є визначення та конкретна класифікація існуючих
функцій та ролі військової сили як інструмента національних інтересів держав
у сучасній системі міжнародних відносин.
Протягом багатовікової історії людство завжди використовувало
військову силу як засіб вирішення найрізноманітніших проблем, котрі
стосуються різнопланових тзавдань, в той чи інший момент поставалених перед
державою. Починаючи обороною державних кордонів від варварів, як це було
в часи існування Римської імперії [5], закінчуючи гуманітарною інтервенцією
НАТО до Югославії в березні 1999 р. [14, с. 103], основну роль в даних подіях
відігравала військова сила, підкріплена національними інтересами. На нашій
планеті за п’ятдесят шість століть відбулося приблизно 14 500 війн,
котрі забрали життя більше 3,5 млрд. людей [6, с. 113]. Як бачимо, військова
сила була, є, і буде вагомим фактором в існуванні держав, прагнення яких
формують національні інтереси, захист та реалізацію яких не завжди можливим
досягненням мирним способом.
Актуальність даної теми була обумовлена наявністю та використанням
військової сили як інструмента захисту національних інтересів держав
в постбіполярній системі. Саме тому подальше функціонування збройних сил
в тій чи іншій мірі буде невід’ємною частиною геополітичних реалій у зв’язку
з наявністю нових загроз, що набувають статусу регіонального й глобального
рівня.
У постбіполярному світі військова сила, як складова частина
національного інтересу держави, частково змінила свої функції, головним
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чином, через нові виклики та геополітичні умови, перш за все, пов’язані
з процесом глобалізації, котра створює взаємозалежність між народами
і країнами, породжуючи співробітництво, але водночас з цим призводить
до конфліктів і протиріч [4, с. 6]. За таких умов, доцільно класифікувати
функції військової сили як інструмента реалізації національних інтересів
держав у сучасній системі міжнародних відносин, що буде зроблено далі:
1. Оборонна – проявляє себе в двох аспектах. В першому, військова сила
служить гарантом територіальної цілісності і суверенітету держави
від зовнішніх загроз глобального та регіонального характеру. Наразі прикладом
таких загроз для держави в системі міжнародних відносин є: терористичні
організації транснаціонального характеру, «держави-вигнанці», гібридні війни.
Ефективність виконання функції захисту від зовнішніх загроз залежить
від боєздатності збройних сил.
На сучасному етапі критерії боєздатності формуються під впливом
економічного та технологічного розвитку держави. Країна, що має
високотехнологічну армію, володіє більшою кількістю засобів для протидії
загрозам різного характеру – має змогу повністю виконувати свої функції,
забезпечуючи ефективний захист. Ще одним важливим критерієм, який показує
боєздатність, є можливість діяти на випередження. Тобто, усувати загрозу до
того, як вона заподіє певної шкоди. Для дій на випередження недостатньо мати
численну армію чи велику кількість бронетехніки. Головними умовами для
таких дій є три складові: перша – наявність потужної інформаційно-аналітичної
бази, що могла б виробляти гнучку стратегію та тактику проти тієї чи іншої
загрози, щось на кштал «мозкового центру», який має широкий набір засобів
для аналізу наявної інформації, за допомогою якої можливо було б створити
індивідуальну «вакцину», для застосування в тій чи іншій ситуації.
Тобто, актуальним є важливість підходу до кожної ситуації окремо
із застосуванням чітко підібраних засобів.
Друга складова – ефективна та професійна розвідка, яка б надавала
достовірну та перевірену інформацію для обробки в аналітичний центр, який,
в свою чергу, створював би стратегію та тактику подальших ефективних дій.
Третя складова – групи швидкого реагування, чисельність яких могла
б варіюватися в залежності від поставленого завдання. Дані групи мають бути
оснащені найновішими технологіями багатовекторного застосування
для успішного виконання поставленого завдання.
Другий аспект носить внутрішній характер і стосується захисту держави
від проявів збройного сепаратизму, внутрішнього тероризму, допомоги при
різних катаклізмах, захисту від спроб змінити владу силовим шляхом і тд.
Наведені аспекти є головними в складі функцій військової сили вони служать
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основою існування держави. Адже головною складовою національних інтересів
є «імператив виживання (або самозбереження) держави та її розвитку на всіх
рівнях з урахуванням міжнародної ситуації» [15, с. 19]. Повноцінний розвиток
неможливий за умов внутрішньої нестабільності, особливо коли вона носить
характер збройного конфлікту. Саме тому збройні сили кожної держави
служать гарантом не тільки від загроз ззовні, але й виконують функцію
механізму підтримки суспільно-політичної стабільності всередині країни.
2. Геополітичне домінування – держава, що має потужні збройні сили,
автоматично виводить себе в регіональні або глобальні лідери, а також має
можливість впливати на міжнародних акторів за допомогою «жорсткої сили»
з метою реалізації власних національних інтересів. Такий вплив неодноразово
застосовували США, прикладом може бути вторгнення в Ірак в 2003 р. [16].
Наявність геополітичного домінування дозволяє державі ініціювати
інтеграційний процес для створення військово-політичного блоку чи іншого
подібного союзу, котрий може існувати завдяки різним факторам, серед них:
ідеологічні, економічні, оборонні тощо. Прикладом такого військовополітичного блоку наразі є НАТО, за допомогою якого країни
Північноатлантичного регіону створили «зону безпеки», призначену
для захисту від загроз зовнішнього характеру, що служить гарантом
стабільності для країн-членів.
Ще одним інструментом військової сили для досягнення геополітичної
могутності може бути можливість ведення «гібридної війни» та проведення
«кольорових революцій» для зміни політичної системи в тій чи іншій країні
чи створення потрібної нестабільності [11]. Варто зауважити, що для подібного
роду операцій потрібно мати досить широкий інформаційно-аналітичний
та технологічний інструментарій, який міг би одночасно як ініціювати процес
нестабільності й тримати його в потрібних рамках, щоб потім повністю
зупинити або тимчасово заморозити.
3. Престиж і авторитет – є логічним продовженням попередньої функції,
оскільки наявність високотехнологічної армії сприяє зростанню поваги країни
в очах власних громадян, а також інших держав. Дана функція є вкрай
важливою, адже набуття авторитету на міжнародній арені завдяки потужному
війську, знижує загрозу будь-якого конфлікту з іншими державами.
В свою чергу, патріотизм, породжений боєздатною армією, зміцнює внутрішню
стабільність, котра є складовою національного інтересу.
З цього приводу цікавою є думка Г. Моргентау, який стверджує,
що «сила є владою над умами і діями людей» [10]. Тобто, наявність високого
авторитету в очах інших учасників міжнародних відносин є владою над ними,
а військо, як ніщо інше, може породити такий вплив.
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4. Імперіалістичні цілі – дана функція подібна до другої, проте має
відмінності, які виражаються в більшій масштабності ведення війни та повним
нехтуванням міжнародно-правовими нормами. Військова сила за таких умов діє
як агресор у відношенні до інших держав з метою зміни політичного устрою,
глобального чи регіонального переформатування існуючої системи.
За нинішніх умов такі методи відійшли в минуле, головним чином через
утворення відповідних механізмів стримування, серед яких: наявність зброї
масового ураження, що гарантує взаємне знищення у разі відкритого
протистояння між головними гравцями світової політики; розповсюдження
ліберальних ідей, котрі призвели до утворення демократичних режимів на карті
світу, які не сприймають війну як засіб вирішення того чи іншого питання;
економічний взаємозв’язок держав, що склався у XXI ст., і сприяв утворенню
тісних торгових та культурних зв’язків між країнами світової спільноти,
що створило такі умови, за яких війна стає просто фінансово невигідною.
В свою чергу, наявність впливових органів урегулювання, таких
як Рада Безпеки ООН, яка своїми діями може зупинити розгортання конфлікту
між менш значними державами, також стримує початок серйозних конфліктів.
Попри всі названі фактори, на нашу думку, існує більш ніж достатня кількість
причин, котрі можуть спровокувати війну глобального чи регіонального
характеру.
Серед них, на нашу думку, варто виділити:
1) тотальну соціально-політичну й економічну нестабільність в регіонах,
на зразок Близького Сходу [9], а також Африки, в зв’язку з процесами,
породженими «арабською весною» [3, с. 119]. Дані процеси викликали вагомі
загрози для інших країн, такі як: радикальний ісламізм, котрий вилився
в масовий тероризм (повномасштабна діяльність ІДІЛ і ряду інших
терористичних груп), європейську міграційну кризу, яка ставить під загрозу
безпеку в Європейському регіоні, релігійно-конфесійні конфлікти і ряд інших
подібних проблем, що серйозно деформують міжнародну систему
й створюють міждержавні протиріччя. Варто зазначити той факт,
що в сирійському конфлікті зіткнулися геополітичні інтереси двох ядерних
держав – РФ та США, подальша радикальна ескалація якого, може призвести
до військових дій глобального характеру;
2) наявність «заморожених конфліктів», які стали наслідками
«холодної війни» та розпаду СРСР. Наприклад, «ядерна загроза»
на корейському півострові [12], різнопричинні конфлікти, які виникли
на пострадянському просторі [1, с. 134], окремо варто приділити увагу
й конфлікту на сході України, в якому стикаються інтереси України, Заходу та РФ;
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3)
існування
регіональних
геополітичних
протиріч,
таких,
як територіальні суперечки в Південно-Китайському морі між КНР і США [8]
та між Північноатлантичним альянсом і РФ на східноєвропейському просторі
через розширення НАТО [7]. До цього варто додати неузгодженість вагомих
геополітичних гравців щодо подальшого світоустрою та зіткнення ідеологій,
що в перспективі може призвести до ряду істотних конфліктів, які кардинально
змінять міжнародну систему. В свою чергу, фактор військової сили в таких
нестабільних умовах буде розвиватися, набуваючи якісно нових характеристик
для застосування.
5. Підтримка міжнародної стабільності – виражається в діях держави чи
ряду держав, які за підтримки світової спільноти з допомогою збройних сил
здійснюють операції, направлені на підтримку миру та безпеки в окремій країні
чи регіоні.
До таких дій ми можемо віднести: гуманітарну інтервенцію або
міжнародні миротворчі операції, що проводяться під контролем Ради Безпеки
ООН, які ставлять за мету: виконання поліцейських функцій з метою
забезпечення безпеки та прав людини, роз’єднання ворожих сторін, надання
гуманітарної допомоги чи допомоги у подоланні наслідків певного збройного
конфлікту [2, с. 166]. Прикладом може слугувати операція міжнародних сил
коаліції ООН з метою вигнання іракської армії з території Кувейту [13, с. 7].
Таким чином, військова сила в сучасній системі міжнародних відносин
має багатофункціональний аспект застосування, ключовою функцією якої
є збереження держави та захист її національних інтересів від різнохарактерних
загроз. Надалі функції військової сили збільшать свою актуальність, адже число
загроз, що можуть завдати удару по національних інтересах, зростає.
Другий фактор, який стане поштовхом до більш широкого застосування
та розвитку функцій військової сили, – це ідеологічні, економічні, територіальні
й ряд інших протиріч, в тому числі й між великими державами та військовими
блоками (НАТО й РФ, КНР та США).
Поступова деформація системи міжнародних відносин під впливом
названих нами факторів, з високою ймовірністю, може призвести до початку
глобального чи регіонального конфлікту. Тому, актуальність функцій
військової сили, як інструмента національних інтересів, потрібно вивчати
детальніше, розглядаючи наведені нами функції з різних ракурсів.
Важливо зазначити, що розроблена нами класифікація є неповною,
виокремлення інших функцій військової сили та їх впливу на різнобічні
процеси міжнародного характеру потребують додаткових наукових пошуків
та розробок.
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НОВИНА: АВТОРИТЕТНИЙ ДИКТАТОР
ЧИ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ПОРАДНИК
У статті подаються визначення поняття «Новина». Розглядаються
різноманітні підходи та певна еволюція самого визначення. З’ясовуємо,
що інформація впливає не лише на те, як сприймаються та аналізуються
відомості про реальність, але й безпосередньо на реальність, значення
«новини» у житті людей. Прослідковується здатність залишатися
об`єктивним під час інформаційного аналізі. Подається інформація про краще
сприймання, завдяки подачі, інтонації, емоціям, адже спосіб подачі
та вигляд інформаційного повідомлення впливає на взаємодію з людьми
та на формування їхніх поглядів. Завдяки медіа формується не лише світогляд,
але й безпосередньо дії індивідів. Правильні акцентування матеріалу
у програмах, де висвітлюється новина сприяє тому, що засоби масової
інформації не просто повідомляють, але й визначають наступний хід подій.
У статті згадуються основні характеристик новини.
Актуальність дослідження полягає в тому, що інформація стає все
більш специфічною і важкою для розуміння, тому об’єкт або подію,
що потрапила у фокус уваги, необхідно вивчати більш ретельно,
ніж будь-коли у минулому. Через це питання про те ,як інформація впливає
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на особистість, а особливо – яку небезпеку несе у собі розвиток
інформаційного суспільства – є надзвичайно актуальним.
Ключові слова : новина, інформація , телебачення, медіа.
Мета написання статті полягає у розкритті поняття міжнародної новини в
контексті впливу на суспільство.
Для реалізації мети було поставлено наступні завдання :
- роль «новини» у житті людини;
- з’ясувати як впливає подача інформації на сприйняття;
- виявити здатність людини до інформаційного аналізу.
Перш за все з’ясуємо, що ж таке «новина». Одну з перших спроб дати
визначення цього явища знаходимо у словнику В. Даля (1880–1882 рр.).
В. Даль наводить таке тлумачення: «Новина ж. якість, властивість нового,
все, що ново; новий випадок, пригоди; звістка про нього, перша звістка про
що-небудь» [4]. Проте це поняття постійно трансформується відображаючи
передусім зміни у соціокультурній свідомості людини. Власне, Л. Васильєва,
посилаючись на Е. Денніса та Дж. Мерілла, дає таке визначення:
«Новина – це повідомлення, в якому викладено сучасний погляд на дійсність
щодо конкретного питання, події або процесу. В новині простежуються важливі
для індивіда та суспільства зміни, що подаються у контексті
загальноприйнятого або типового» [2]. Це визначення наголошує на тому,
що новина формується з урахуванням узгодженості стосовно того,
що саме цікавить аудиторі та на, що є попит. Варто зазначити, що із стрімким
розвитком телебачення, появою Інтернету
змінюється роль «новини».
Здійснюється перехід від інформування до комунікації. У створенні власної
інформаційної картини бере участь власне реципієнт. Відображення вище
сказаному можна побачити, наприклад, у «Словнику журналіста» Ю. Бідзілі:
«Новина» – 1) щойно одержане повідомлення, звістка про особу, предмет,
явище, ситуацію або подію; 2) різновид інформації, визначальною рисою якої
є новизна; 3) інформаційний привід для створення журналістського матеріалу.
«Новина» відзначається дієвістю, впливом на реципієнта, оскільки будь-яке
нове явище аналізується й оцінюється з погляду його користі чи шкідливості
для суспільства» [7]. Ми можемо побачити, що автор наголошує
на безпосередній вплив новини на реципієнта. Таким чином, з наведених
прикладів, маємо змогу зробити висновок, що «новина» – це щойно відоме
явище, про подію чи людину, яке відбувається у певний проміжок часу,
залишається актуальним і має попит і звичайно можна простежити,
що становлення поняття «новини», протягом лише ХХ століття, постійно
трансформується, підтверджуючи зміни у соціокультурній свідомості людини.
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У сучасному суспільстві саме мас-медіа забезпечують комунікацію між всіма
учасниками суспільного житті, максимально роблять інформацію прозоропублічною, а також сприяючи інтеграції різних верств населення. Телебачення
є потужним ЗМІ, одним із атрибутів яких є «новина». Тому спосіб подачі
та вигляд інформаційного повідомлення впливає на взаємодію з людьми та
на формування їхніх поглядів. Варто зазначити, що саме комунікативний акт –
це головна зброя впливу на громадську свідомість. Під комунікативним актом
розуміють мовлення та обмін інформацією. «Мовлення надає набагато більше
можливостей для вираження емоцій. Наприклад , психологи називають понад
500 їх різновидів , тоді як у загальномовних тлумачних словниках кількість слів
(їх відповідних позначок) навряд чи перевищує 10» [5, с. 54]. Завдяки реаліям
інформаційного суспільства ЗМІ мають унікальну нагоду впливати на розум,
почуття людей, склад мислення критерії суджень тощо. «Мас-медійні тексти
дієво творять соціальну реальність за рахунок використання ептонімів
та політичних метафор. І на сьогодні спостерігається дедалі більша естетизація
журналістських текстів. До того ж вправна мовна гра на емоціях людей
нейтралізує здатність індивіда розсудливо, зважено мислити, підштовхує
до карнавалізації свідомості реципієнтів і таким чином провокує їх на не
виважені вчинки» [5, с. 55]. Згідно з точкою зору, важливою характеристикою
міжнародної новини стає її дієвість, тому перед ЗМІ постало завдання –
створення інформації більш привабливої, що набагато цінніше за такі
стандартні вимоги, як етичність об’єктивність, достовірність.
Варто сказати, що саме новини на телебаченні посідають перше місце
«…завдяки візуальному ряду та ефекту присутності, що він створює,
короткому хронометражу, вищому рівню інформативності, оперативності,
гостроті й актуальності тем, прискоренню мовленнєвого темпу подачі
інформації» [3].
Як показали дослідження, які проведені раніше, випуски новин
відзначаються як головні складники рейтингів на провідних міжнародних
телеканалах. «Серед засобів масової комунікації за рівнем довіри лідирує
телебачення – йому довіряють 64 % респондентів» [3]. Характер візуальний
телевізійного викладу насамперед впливає на емоції людини, а не на
її свідомість. Екран оперує образами, а не поняттями. Враховуючи,
що в більшості випадків телевізійні проекти не прагнуть до образного рівня
засвоєння дійсності і глядач зустрічається з примітивною візуальною
інформацією, тому острах дослідників телебачення, щодо негативного впливу,
є доволі конструктивними. Видовище і систематичність «змушує» людину
включатись у віртуальну реальність телебачення, яке «…повсякденно впливає
на смаки, коригує моду, формує мову, стиль і лексику» [1].
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Однак, за останні роки міжнародні телеканали, намагаються подавати
інформацію в повному обсязі і дотримуватися всіх головних ознак, задля того
аби надати людині право «особистого цензора». Доведено, що «основними
характеристиками новини є: оперативність, достовірність, актуальність,
об’єктивність, суспільна значущість, специфічність побудови інформаційного
повідомлення, а саме:
- оперативність
– інформація про певну подію, яка повинна
максимально швидко поширитись через відповідний канал передачі
інформації, в іншому випадку вона не буде новиною;
- актуальність – інформаційне повідомлення має стосуватись важливих
питань для суспільства, спонукати до ширшого обговорення;
- суспільна значущість або інтерес – новина має оприлюднювати такі
питання, які викликають суспільний інтерес, а не лише однієї чи кількох
людей;
- об’єктивність – незаангажованість подачі інформації, відсутність
її перекручування чи викривлення, висвітлення різних позицій щодо питання;
- достовірність – подача правдивої інформації з перевірених джерел;
- специфічність побудови інформаційного повідомлення – новинне
повідомлення повинно складатися лише з самої важливої інформації
без заглиблення у деталі» [5].
Так, ми маємо змогу самостійно обирати , аналізувати інформацію та
робити власні висновки. «Людині властиво прагнути істини при освоєнні
дійсності. Однак, шляхи набуття нею адекватних знань про світ можуть бути
різноманітними…» [6].
Висновки. Телебачення, зброєю якого є «новина», виступає своєрідним
рупором, що не лише інформує, але й виконує безліч інших функцій, що
безпосередньо впливає на стан людини та на її аналіз інформації. «Новина» на
міжнародній арені виступає подекуди «диктатором», та «радником», вибір
залишається за людиною.
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ПРИРІВНЮВАННЯ СТРАТИ ДО КАТУВАННЯ
ЯК ОСТАННІЙ КРОК ДО ЗАБОРОНИ СМЕРТНОЇ КАРИ
Поступово, в процесі соціальної еволюції, націями і народами досягнуто
консенсусу стосовно тих форм та видів покарання, які більше не можуть
застосовуватись та не можуть бути допущені жодною владою.
З плином часу було відмінено ритуальні людські жертви, рабство, а фізичне
катування широко засуджується більшістю держав. Пережитки цих практик
можуть траплятися, проте, варто додатково підкреслити той факт,
що сучасна світова спільнота виступає проти такої практики.
Більшість держав світу в даний час відмовилися від застосування
смертної кари, але світова спільнота ще не досягла консенсусу у даному
питанні. Найбільш густонаселена держава в світі, – Китай, піддає тисячі
людей смертній карі щороку. Найсильніша держава, – Сполучені Штати
Америки, використовує смертну кару на регулярній основі. Вісімдесят чотири
держави використовують смертну кару як покарання. Проте, число держав,
які застосовують смертну кару, зменшується, і цілком можливо,
що у недалекому майбутньому в усьому світі буде переважати ідея відмови
від практики застосування смертної кари.
У статті розглянуто та окреслено проблему міжнародно-правової
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класифікації смертної кари та здійснено аналіз щодо можливості
і доцільності визнання її
у міжнародному праві актом катування.
Обґрунтовано позитивні тенденції до скасування смертної Здійснено спробу
обґрунтування важливості прирівняння смертної кари до катування для
її повної заборони згідно з міжнародним правом.
Ключові слова: жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність,
види поводження і покарання; звичаєва норма; імперативна норма; катування;
смертна кара; страта; міжнародне право.
Постановка проблеми. Катування заборонено всіма регіональними
і універсальними міжнародними договорами у сфері прав людини
та міжнародним гуманітарним правом. Ця абсолютна заборона позбавляє
легітимності будь-який законодавчий, адміністративний і судовий акт,
який дозволяє або допускає катування. Прирівнювання страти до катування
на міжнародно-правовому рівні сприятиме визнанню незаконності смертної
кари у всіх місцях (територіях всіх держав світу, а також поза межами
державних територій) і при будь-яких обставинах. Дане положення не повинно
містити жодних винятків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики. Дана
проблематика вже досліджувалась у роботах таких вчених, як Агаш Г.,
Андрєєва В., Бойцова В., Клімов В., Лаврін А., Михлин О., Петрухін І. та інших
вчених. Проте, можливість і доцільність кваліфікації у міжнародному праві
смертної кари у якості виду катування та правові наслідки прирівнювання
смертної кари до катування не були предметом окремого дослідження,
висвітлювалися поверхнево, що зумовлює доцільність дослідження даної
проблематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Чи є смертна кара актом
катування? Дане питання є одним із ключових питань для міжнародних
неурядових організацій у сфері захисту прав людини. Зокрема, вказане питання
було поставлене на порядку денному Міжнародної організації дій християн
за заборону катування, що була створена в 1987 р. і є міжнародною неурядовою
організацією в галузі прав людини. Вказана організація бореться за заборону
катування і страти та об’єднує близько тридцяти національних асоціацій з
чотирьох континентів.
Виникає питання: які ж будуть наслідки для скасування смертної кари,
якщо у міжнародному праві буде визнано, що смертна кара становить собою
катування? Для відповіді на дане питання потрібно розкрити зміст понять
та положень міжнародного права в даній сфері.
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Заборона катування відноситься до імперативних норм загального
міжнародного права. З кінця 1990-х років міжнародна спільнота наполягає, що
не може бути ніяких відступів від заборони катувань.
В своєму рішенні від 10 грудня 1998 р. Міжнародний трибунал
для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення
міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії
з 1991 р. (далі – Трибунал) висвітлив в загальних рисах значення заборони
катування у міжнародному праві [12].
Трибунал зазначив, що катування заборонено всіма регіональними
і міжнародними угодами з прав людини, а також катування заборонено
міжнародним гуманітарним правом. Практично всі держави світу ратифікували
ці договори, що свідчить, що вони прийняли заборону на застосування
катування. Міжнародний трибунал зробив висновок, що заборона
на застосування катування у даний час має значення звичаєвого права
в міжнародному масштабі і тому є обов’язковою для всіх держав, навіть для
тих, що не ратифікували Конвенцію 1984 р. Організації Об’єднаних Націй
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання або будь-який інший договір про
захист прав людини, що забороняє застосування катування. Вказана звичаєвоправова норма забороняє катування як в мирний час, так і під час збройних
конфліктів [9].
Отже, на міжнародному рівні, ця абсолютна заборона позбавляє
легітимності будь-який законодавчий, адміністративний і судовий акт,
який дозволяє або допускає катування.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
1984 р. жодна держава-учасниця не повинна висилати, повертати чи видавати
будь-яку особу іншій державі, якщо є серйозні підстави вважати, що їй там
може загрожувати застосування катувань [4].
Держави зобов’язані не лише забороняти і припиняти катування,
але і запобігати появі катування.
Трибунал заявив, що заборона катування відповідно до міжнародного
права є однією з найбільш основоположних норм для міжнародного
співтовариства. Внаслідок важливості цінностей, які ця заборона захищає,
вона перетворилася в імперативну норму (норму «jus cogens»), тобто норму,
яка має більш високий ранг в міжнародній ієрархії, ніж інші норми договірного
права і диспозитивні норми звичаєвого права [9].
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Існує, таким чином, ієрархія правових норм у міжнародному праві
і заборона катування знаходиться на вершині цієї ієрархії, на тому ж рівні,
як, наприклад, заборона геноциду або рабства. Жодна держава не може
відступати від цієї норми, незалежно від ситуації, у т. ч. шляхом прийняття
міжнародного договору, або шляхом розробки звичаю.
Чи є смертна кара актом катування? Покарання у вигляді смертної кари
викликає страждання. Страждання є ознакою будь-якого покарання,
але у відношенні смертної кари не можна не відзначити дуже істотну
особливість: засуджений до смертної кари відчуває страждання у момент
винесення йому вироку і очікування результатів розгляду поданих ним скарг,
клопотання про помилування. У більшості засуджених це поєднується
зі страхом смерті, нерідко з розумінням безвиході свого становища,
іноді з усвідомленням провини, докорами сумління. Страждання злочинця
вже не потрібні суспільству, так як смертна кара не ставить своїм завданням
виправити його, в чомусь переконати, щось довести. Товариство викреслює
його з числа своїх членів – він перестає існувати.
У зв’язку із вказаним виникає ще одне важливе питання, пов’язане
з цілями покарання: чи хоче суспільство просто позбавити людину життя,
убезпечити себе та своїх громадян від нових злочинів з його боку, або воно
прагне відплатити йому за скоєне, помститися за заподіяне зло, викликати
додаткові страждання, тобто покарати в прямому сенсі слова?
У багатьох державах були, а в деяких і зараз є такі способи приведення
у виконання смертної кари як закидання камінням, четвертування, колесування,
саджання на кіл, спалення, закопування живцем тощо, що викликають
додаткові, до того ж дуже відчутні фізичні страждання засудженого [5, с. 15].
Крім цього в ряді випадків переслідується додаткова мета – принизити
людську гідність засудженого. Держави намагаються знайти такі способи
приведення у виконання смертної кари, які пов’язані з мінімальними
стражданнями для засудженого.
Говорячи про страждання, які викликає засудження до смертної кари,
слід мати на увазі також страждання рідних і близьких засудженого.
Якщо страждання останнього припиняються в момент приведення у виконання
вироку, то близькі розстріляного особливо гостро починають відчувати свою
втрату саме в цей час [2, с. 19].
Окремо варто звернути увагу на термін, під час якого засуджений чекає
своєї страти. Для прикладу, за даними дослідника Брайана Стівенсона в США
середній термін очікування за період 1979–1995 рр. дорівнював 69-ти місяців,
у т.ч. у чоловіків – 70-ти місяців, у жінок – 48-ми [1, с. 8].
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Звичайно, що в США це пов`язано зі складною, тривалою
і багатоступеневою системою апеляції. Справа багато разів переглядається
з перевіркою всіх доказів, передопитом свідків та інше. Хоча мета всіх цих
переглядів – досконало перевірити і перевірити ще раз правильність
засудження й виключити помилки. Проте, не можна не відзначити, що таке
багаторічне очікування саме по собі є страшним катуванням для засудженого.
Хоча число держав, що відмовляються від застосування смертної кари,
зростає, загальна тенденція веде до скорочення застосування цього покарання,
у ряді держав спостерігається зворотня тенденція. З 1965 р. більше
50-ти держав розширили перелік злочинів, за які може бути призначена смертна
кара. Смертна кара відновлена у двох штатах США. Значно розширилася сфера
застосування смертної кари в Китаї, Ірані, Кореї, Саудівської Аравії [3, с. 46].
Деякі вчені зазначають, що захист права на життя не є імперативною
нормою міжнародного права і може бути предметом численних відступів,
включно із застосуванням смертної кари. Так, в ст. 6 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права вказано, що право на життя є невід’ємним
правом кожної людини. Це право охороняється міжнародним правом.
Ніхто не може бути випадково позбавлений життя. У державах,
які не скасували смертну кару, смертні вироки можуть виноситися тільки
за найтяжчі злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення злочину
і який не суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочину
геноциду і покарання за нього 1948 р. Це покарання може бути здійснене тільки
для виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом [8].
Затвердження положення, згідно з яким смертна кара є катуванням
є рівносильним оголошенню смертної кари незаконною всюди, і при будь-яких
обставинах. Саме через це, численні міжнародні організації неохоче визнають,
що смертна кара є катуванням. Вони більш готові віднести смертну кару
до жорстокого і принизливого до людської гідності, поводження,
проте, це є набагато більш розмитою концепцією [7].
Часто неурядові організації та активісти, які працюють у напрямку
скасування смертної кари, думають, що за допомогою заборони катування
як проміжного етапу вони зіштовхнуться з меншим опором, ніж якби вони
лобіювали, що страту слід визнати порушенням права на життя. Це помилка,
тому що йти по шляху заборони катування не є альтернативним маршрутом.
Якщо смертна кара буде визнана актом катування відповідно
до міжнародного права, то смертна кара буде вважатися незаконною всюди
і за будь-яких обставин. Дане положення не повинно містити жодних винятків.
У своїй доповіді в серпні 2012 р. Хуан Мендес, Спеціальний доповідач
Організації Об’єднаних Націй з питань катування та інших жорстоких,
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нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження,
неоднозначно заявляв, що смертна кара є катуванням. Як вказує вчений,
«навіть якщо становлення звичаєвої норми, яка розглядає смертну кару як таку,
що вступає в суперечність із забороною на застосування катування та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження
триває досі, більшість умов, в яких смертна кара фактично застосовується,
робить це покарання рівносильним катуванню. За багатьох інших,
менш суворих умов, смертна кара як і раніше становить жорстоке, нелюдське
або таке, що принижує гідність, поводження». Вчений стверджує,
що «тенденція до скасування і тенденція обмеження мають в основі положення
про те, що смертна кара є жорстоким, нелюдським та таким, що принижує
гідність, поводженням» [11].
Також, Х. Мендес «переконаний в тому, що звичаєва норма про заборону
смертної кари за будь-яких обставин існує, навіть якщо вона ще не виникла,
то дана норма точно в процесі формування». Вчений завершує свою доповідь
рекомендацією більш всеосяжного правового дослідження питань виникнення
звичаєвої норми, яка визнає смертну кару катуванням та забороняє
застосування смертної кари за будь-яких обставин [11].
Висновки. Більш детальний огляд поточного стану позитивного
міжнародного й національного права допомагає краще зрозуміти, чому смертну
кару слід розглядати як катування.
Громадянське суспільство повинно переконати міжнародні і регіональні
організації розширити поняття жорстокого, нелюдського і такого, що принижує
гідність, поводження для того, щоб зменшити сферу застосування смертної
кари. Повторні випадки все більш показових прецедентів застосування цього
виду покарання дають змогу переконатися, що смертна кара прирівнюється
до катування.
Спеціальний доповідач з питань катування Х. Мендес рекомендував
Раді з прав людини Організації Об’єднаних Націй розробити всебічне правове
дослідження даної проблеми.
Вкрай важливо, щоб відповідно до міжнародного права смертна кара сама
собою була визнана незаконною. Це мета, яку повинні ставити перед собою
міжнародні організації з питань прав людини.
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ПРОТИ УКРАЇНИ І ПРИЧИНИ ЇЇ НЕВІДВОРОТНОСТІ
У статті досліджуються передумови російської агресії проти України,
які полягають в ідеологічному протистоянні Сходу та Заходу з Україною в
центрі конфлікту, у реалізації Росією геополітичної євразійської геостратегії,
у тісних зв’язках між економічними системами та подібними суспільнополітичними реаліями двох пострадянських держав. Застосувавши системні,
аналітичні, статистичні і компаративні методи, автори обґрунтовують тезу
про те, що причини невідворотності російської агресії криються як у
неможливості досягнення Росією геополітичних домінант без України, так і у
системному ослабленні нашої держави задля реалізації власних агресивних
планів. Москва здійснює воєнну окупацію частини території України і
продовжує чинити агресію проти неї в окремих районах Донецької та
Луганської областей. Слід враховувати, що незастосування погроз силою або
самої сили є імперативом міжнародного права, який Росія порушує.
Росія виправдовує свою агресію буцімто «історичною приналежністю Криму
до Росії» або «справедливим волевиявлення мешканців півострову», доводами,
які з юридичної точки зору не є ані вагомими, ані переконливими,
ані обґрунтованими і не витримують критики. Головною передумовою цієї
агресії є імперіалістська ідеологія російської політичної еліти, що має на меті
відродити «єдину» сильну євразійську імперію, де Україна грає ключову роль,
оскільки її геополітичне розташування є вигідним для реалізації російської
геостратегії. Для здійснення цього плану було покладено чимало зусиль з боку
російського керівництва, одне із них – це створити пропагандистську машину,
яка вкоренить у свідомість суспільства жагу до відродження колишньої
імперії, де панує Росія.
Ключові слова: російсько-українські відносини, агресія, геополітика,
геостратегія, зовнішня політика.
Постановка проблеми. Дослідження геополітичних детермінант агресії
РФ проти України має важливе значення для усієї міжнародної спільноти
і практики міжнародних відносин взагалі, оскільки агресивна зовнішня
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політика РФ не лише загрожує державному суверенітету України, але й ставить
під загрозу усю систему міжнародно-правових відносин сучасності.
Прецеденти порушення міжнародного права Росією впродовж 2014–17 рр.
мають бути ретельно досліджені міжнародними компетентними органами задля
передбачення і упередження подібних до української криз у майбутньому.
Автори висувають гіпотезу для подальшого вивчення, доведення
чи спростування: російська агресія проти України готувалася давно, мала низку
об’єктивних передумов, у тому числі геополітичне підґрунтя, і не стала
несподіваною для української та міжнародної спільноти.
Аналіз нових досліджень і публікацій. Хоча питання російської
агресивної політики щодо України сьогодні стало об’єктом пильної уваги
як серед світових фахівців, так і серед вітчизняних спеціалістів, дослідження
саме геополітичних передумов агресії й досі можна вважати незавершеним.
Варто зазначити, що геополітичний сценарій розвитку відносин Росії
та України описував у своїх роботах американський політолог, соціолог
та державний діяч З. Бжезинський. Такі українські науковці як В. Василенко,
І. Вєтринський, О. Вонсович, В. Горбулін, В. Головченко, М. Дністрянський,
О. Кондратенко, І. Мельничук у своїх працях фокусують свою увагу
на дослідженні різних аспектів, у тому числі – передумов, російської агресії.
Проте наразі бракує праць, які б виявляли причини невідворотності агресії Росії
проти України.
Постановка завдання. Визначити основні передумови агресії Російської
Федерації проти України на геополітичному рівні та обґрунтовано довести тезу
про невідворотність цієї агресії.
Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ ст.. та початок нового
тисячоліття увійшли в історію як період суттєвих геополітичних змін.
Закінчення «холодної війни», падіння комунізму та руйнація біполярного
світоустрою поставили перед низкою посткомуністичних держав важливу
задачу – вибір парадигми подальшого розвитку. Народ України обрав
західноєвропейську модель розбудови демократії в країні при збереженні
економічних зв’язків та партнерства з Росією.
Формальна державна незалежність була здобута Україною відносно легко
у порівнянні із іншими пострадянськими республіками. На відміну від Грузії,
Молдови чи Азербайджану, на території України до 2014 р. не було «тліючих
конфліктів», інспірованих чи роздмуханих Москвою на початку 1990–х, аби не
втратити свій вплив у цих республіках, консервуючи проросійські
напівкримінальні анклави та стримуючи «не євразійські» прагнення політичних
еліт. Водночас, реалізовуючи стратегію «м’якої сили» та використовуючи
інструменти брутального впливу на нашу державу впродовж останніх
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п’ятнадцяти років, Росія готувалася до здійснення плану підкорення України та
її реінтеграцію до євразійських проектів відродження пострадянської російської
імперії.
Характер агресії Росії проти України зумовлений певними чинниками, які
легко простежуються при погляді на українсько-російські стосунки крізь
історичну призму. У наукових колах поширена думка, що у минулому Київська
Русь (на більшій території якої розташована сучасна Україна) стала рушієм
трансформації Московії в Російську імперію. Загальновизнано, що територія
сучасної України була історичним центром духовності, культури та ресурсів
для тодішнього Московського царства. Тому включення до нього українських
територій давало можливість не лише розширити свої кордони на Захід та
поширити свій вплив у Східній та Центральній Європі, але й згодом
проголосити себе імперією. Внаслідок особливої ролі нашої країни в історії
Росії відновлення незалежної державності України завжди було викликом
російській імперській свідомості. Так само сталося і після проголошення
Україною незалежності у серпні 1991 р., а той факт, що Україна – окрема
держава, психологічно травмує сучасних російських імпершовіністів [3].
Досліджуючи питання російської агресії проти України, необхідно
простежити тенденції українсько-російських відносин після розпаду
Радянського Союзу та визначити справжні причини, що зумовили російську
агресію, направлену проти України. Проаналізувавши дослідження українських
та російських науковців, можна виділити такі основні передумови виникнення
протистояння між Росією та Україною, що переросло у російську збройну
агресію [1; 2; 4; 7; 8; 9; 12]:
1)
Ідеологія.
Розпад Радянського Союзу недарма був названий В. Путіним
«найбільшою геополітичною катастрофою», адже внаслідок поразки
у «холодній війні» Російська Федерація стрімко почала втрачати вплив як
у колишніх східноєвропейських сателітах, так і в пострадянських республіках.
Десятиріччя політичних криз та економічної стагнації відстрочило
геополітичний реванш (у формі «вставання з колін» і розбудови «руського
міра»), проте нині РФ намагається відновити свій геополітичний контроль над
колишніми територіями Радянського Союзу, реалізовуючи євразійську
геостратегію.
У розумінні ґенези російської агресії важливою є наступна теза:
«російські імперіалісти розглядають Україну як «придаток» до РФ: Україна –
це частина великої Росії, а українці та росіяни – це «єдиний народ», який
повинен існувати разом та утворюватися під егідою так званого «руського
миру» з єдиною (російською) мовою, культурою, церквою» [2, с. 26–42].
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Російський політикум усвідомлює: без України Росія не може досягнути
статусу наддержави та претендувати на роль геополітичного лідера.
2)
Гегемонія.
Поява на політичній карті світу незалежної Укрaїни започаткувала
глобальні трансформації не лише в цьому регіоні. Досягнення суверенного
статусу Українською державою, за визначенням американського політолога
3. Бжезинського, є однією з найвідчутніших геополітичних подій XX ст. Зa його
словами, незалежна Україна по-новому визначила кордони Європи та,
водночас, значно обмежила геостратегічні можливості Росії. Цікавою також
є теза Бжезинського, що «Росія не може існувати в Європі без України,
тоді як Україна може бути в Європі без Росії» [1, с. 122]. Вітчизняні науковці
також переконані, що без повернення України разом з її територіями,
ресурсами та людським потенціалом до складу Росії, відновити імперський
статус останньої неможливо [3]. Саме тому всі дії, які сьогодні походять від
РФ, можна описати як спроби відновити свій контроль над територією України.
Типовим прикладом вияву російських агресивних намірів щодо України
може слугувати запропонована ще в середині 90-х рр. ХХ ст. російським
політологом та філософом Алєксандром Дуґіним геополітична доктрина Росії,
де він заявив: «Суверенітет України являє собою настільки негативне для
російської геополітики явище, що, в принципі, легко може спровокувати
збройний
конфлікт…
Існування
України
в
нинішніх
кордонах
і з нинішнім статусом «суверенної держави» тотожне нанесенню жахливого
удару геополітичній безпеці Росії, рівнозначне вторгненню на її територію.
Подальше існування унітарної України неприпустиме» [8]. Цей висновок
Дуґіна є ілюстрацією сучасних намірів Росії щодо України. Окрім того,
ця доктрина супроводжується описом сценарію розчленування України,
що є особливо показовим для розуміння намірів Кремля та сучасних подій
на теренах України. Перший президент Росії Борис Єльцин також заявив
у 1993 р., що Росія ніколи не відпустить Україну [12].
3)
Економічний чинник.
На соціокультурному рівні Росії було важче прийняти незалежність
України, ніж будь-якої іншої пострадянської країни. Не можна ігнорувати той
факт, що Україна була другою за економічним розвитком та кількістю
населення радянською республікою. Відтак, ключовим фактором впливу
на політичну та економічну складову життя України зі сторони Російської
Федерації у період після розпаду СРСР стало втягування її у різноманітні
організації, де, насамперед, повинні були б реалізуватися геополітичні цілі Росії
щодо усіх держав колишнього соціалістичного табору. Російська політична
еліта була особливо зацікавлена в українській стороні, оскільки факт членства
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України
розширював
би
інструментарій
тиску
на
Україну.
Так була створена комплексна система примушення держав СНД до єдності
[12, с. 18–20].
Така система включає в себе інструменти політико-дипломатичного,
економічного, насамперед енергетичного, інформаційно-пропагандистського
і – у разі доцільності – військового тиску з широким використанням технологій
підривної діяльності, теоретично розроблених і практично випробуваних
ще за часів сталінського СРСР. Складовою цієї системи комплексного тиску
мала стати теоретично опрацьована і практично випробувана концепція
«гібридної війни». Як вважає дослідник В. Горбулін, поворотним моментом для
В. Путіна стала Помаранчева революція 2004 р., яку російський національний
лідер сприйняв як свою особисту поразку. Саме тоді було відпрацьовано
сценарії, застосовані через 10 років. Зокрема, у 2004 р. Росією була вперше
розіграно карту «східноукраїнського» сепаратизму [5].
На фоні дослідження основних геополітичних передумов ескалації
російської агресії проти України можна виділити ряд факторів невідворотності
цього конфлікту:
- орієнтація частини українців на проросійську риторику;
- підтримка тісних політико-економічних зв’язків між олігархічними
кланами Росії та України після падіння СРСР;
- прагнення України творити власну культурну та історіографічну
суверенізацію держави, що болісно відбивалась на імперських планах Кремля;
- вплив Росії на проблему кримського сепаратизму;
- залежність України від постачання російських енергоресурсів;
- проблема делімації та демаркації українсько-російських кордонів;
- проблема статусу Чорноморського Флоту Російської Федерації
на території України [16].
Даний список вважається не вичерпним, однак демонструє
взаємозалежність невирішених проблем внутрішньої та зовнішньої політики
України з впливом Росії на них, що вилилося згодом у агресію РФ проти
України.
Політичне керівництво Росії прискіпливо готувалося до примусового
інтегрування України до Росії, використовуючи вигідні для такого завдання
фактори. Орієнтацію частини українців на проросійську риторику було
використано для поширення думки про переваги єднання із Росією, переваги
«російської культури» над українською, переваги фінансово-економічного
характеру (більші пенсії, зарплати, тощо) проросійського вибору України;
упродовж багатьох років нав’язувалися думки про утискання прав деяких
категорій громадян в Україні; поширювалися неправдиві або викривленні
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зображення демократичного устрою в Європі. Для ведення такої інформаційної
війни задовго до початку військового конфлікту, Росія витрачала великі кошти і
залучала різні ЗМІ та соціальні медіа, спрямовані на формування ставлення
українців до Європи та до Росії.
Перемога В. Януковича на президентських виборах 2010 р. (якій імовірно
сприяла Москва) дала поштовх до стрімкого проникнення російської агентури
до керівних ланок системи забезпечення національної безпеки України.
Показовим є майже одночасне призначення на ключові посади у секторі
безпеки й оборони діячів, які мали міцні зв’язки з російськими спецслужбами
[5]. Росією та агентурою її спецслужб у державних органах України вживались
системні заходи з розвалу українського сектору безпеки і оборони. До того ж
реформування української армії впродовж останнього десятиріччя переважно
зводилося до скорочення її чисельності та бойового складу. Не відбувалося
оновлення озброєння та військової техніки, масштабної руйнації зазнав
вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, бойову підготовку було зведено
до мінімуму, внаслідок чого органи військового управління втрачали
ефективність, а особовий склад – бойовий вишкіл. Ворогом агресивно
нав’язувались ідеалістично-пацифістські уявлення про те, що Збройні Сили,
інші військові формування є лише рудиментарним атрибутом держави, які
ніколи не будуть застосовані для захисту України.
Янукович та його проросійське оточення, керовані з Москви, вступили на
прямий шлях до позбавлення України державного суверенітету і незалежності,
незважаючи на передвиборні обіцянки, на той час президент України
В. Янукович (під тиском Кремля) відмовився підписати Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС на Вільнюському саміті «Східного партнерства»
28–29 листопада 2013 р., що могло кардинально змінити зовнішньополітичний
курс України. Хоча відмова від підписання документу з Європейським Союзом
не стала абсолютною несподіванкою для українського суспільства, такий
геополітичний вибір проросійської зовнішньополітичної та економічної
орієнтації керівництвом країни не збігався із вибором народу України,
а тому породив очікуваний соціальний спротив. Він набрав форму .
широкомасштабного
ненасильницького протесту, увійшовши у історію
як Євромайдан та Революція гідності, що увінчалася перемогою демократичних
та проєвропейських сил. Такий розвиток подій не входив у плани Кремля,
бо ускладнював вплив на Україну та на підштовхування її до інтеграції з Росією
в Євразійський Союз. Тому за такий стратегічний міжнародно-політичний
і дипломатичний прорив Україні довелося зазнати неспровокованої військової
агресії з боку Росії (із порушенням низки чинних міжнародних договорів):
Росія, ігноруючи засади міжнародного права, базові договори, узяті на себе
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зобов’язання поважати територіальну цілісність і недоторканність України,
анексувала Крим та під виглядом підтримки «прагнень жителів Донбасу»
інспірувала сепаратистський заколот в Донецькій і Луганській областях.
Сьогодні також не викликає сумнівів теза про те, що окупація Криму була лише
складовою загального задуму повномасштабної російської агресії проти
України. Криваве протистояння в Криму, спровоковане спецслужбами
і збройними силами РФ, мало б надати політичні і пропагандистські підстави
для вторгнення російських військ у східні і південні області України,
як це відбулося в серпні 2008 року в Південно-Осетинському регіоні Грузії.
Москва здійснює воєнну окупацію частини території України і продовжує
чинити агресію проти неї в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Слід враховувати, що незастосування погроз силою або самої сили
є імперативом міжнародного права, який Росія порушує. Росія виправдовує
свою агресію буцімто «історичною приналежністю Криму до Росії»
або «справедливим волевиявлення мешканців півострову», доводами,
які з юридичної точки зору не є ані вагомими, ані переконливими,
ані обґрунтованими і не витримують критики.
Враховуючи викладені вище фактори, вважаємо, що агресія РФ проти
України була невідворотною, наша держава була штучно ослаблена і не була
готовою до системної та ефективної відсічі агресору.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз наукової
літератури засвідчив, що причини агресивної зовнішньої політики щодо
України витікають з російського імперіалістичного минулого. Передумови
російської збройної агресії проти України укорінені в усіх сферах життя наших
суспільств, починаючи від історії, політики та економіки та закінчуючи
сферами духовного життя.
Головною передумовою цієї агресії є імперіалістська ідеологія російської
політичної еліти, що має на меті відродити «єдину» сильну євразійську
імперію, де Україна грає ключову роль, оскільки її геополітичне розташування
є вигідним для реалізації російської геостратегії. Для здійснення цього плану
було покладено чимало зусиль з боку російського керівництва,
одне із них – це створити пропагандистську машину, яка вкоренить
у свідомость суспільства жагу до відродження колишньої імперії, де панує
Росія.
Переконання росіян та довіра частини українців щодо етнічної,
культурної та історичної близькості двох народів, які мали сприйматись не
інакше, як одне ціле, вважається також одним із факторів невідворотності
конфлікту. Окрім цього, такі причини, як тісні політико-економічні зв’язки
українського та російського політикуму, енергозалежність України від
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російських газу та нафти, присутність Чорноморського Флоту на території
України, претензії до статусу Кримського півострову як частини України
і навіть непевність в Росії влади В. Путіна стали факторами, які визначили
високу вірогідність російської агресії щодо України.
Результати, які отримані в цьому дослідженні, відкривають перспективу
подальших наукових розвідок у сфері вивчення агресивної зовнішньої політики
Росії щодо України та можуть допомогти запобігти агресії у майбутньому.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ:
ПРАВОВИЙ ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ
У небезпечних тенденціях, що спостерігаються на початку
XXI ст. в світовій політиці, чималу роль зіграли успіхи, досягнуті розвиненими
країнами
світу
в
галузі
інформації.
Одним
з
факторів,
що турбують людство, є майстерне використання інформаційних технологій
радикальними угрупованнями. В даний час вони фактично можуть вести війну
у віртуальній реальності з будь-якою державою світу. Ситуація дійшла
до того, що Сполучені Штати Америки, Китай, Росія та інші держави
думають над методами ведення боротьби з цим.
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Впродовж багатьох років головним завданням США залишається
забезпечення свободи Інтернету. На рівні риторики США завжди критикували
обмеження в Інтернеті, такі як посилення цензури і стеження
за користувачами. Починаючи з 2008 року Державний департамент та
Агентство США з міжнародного розвитку інвестували понад 100 млн. доларів
в програми технічної допомоги, щоб дозволити правозахисникам і блогерам
реалізувати свої права вільно і безпечно. Крім того, США спонсорували
розвиток програмного забезпечення, що дозволяв відновлювати доступ
до заборонених сегментам Інтернету і обходити мережеві фільтри,
встановлені в багатьох країнах.
Проте викриття Едварда Сноудена про масове стеження як за главами
держав, так і за рядовими громадянами показали, що США набагато більше
стурбовані досягненням і підтримкою своєї переваги в кіберсфері,
ніж захистом прав і свобод в Інтернеті. Цей інцидент негативно вплинув
на американський авторитет в дискусіях з управління Інтернетом
і забезпечення міжнародної кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, міжнародні відносини, інформаційна
безпека, Україна, США, нормативно-правова база.
Постановка проблеми. В XXI ст.. питання безпеки виходить за межі
реального матеріального світу. Існуюча правова база в недостатній мірі
охоплює проблеми забезпечення безпеки в мережі Інтернет. Саме тому огляд
і постійний контроль за ситуацією є необхідним для вироблення відповідних
і коректних документів.
Формування цілей статті. Застосовуючи відповідні методи, виявити
й узагальнити існуючі документи і тенденції розвитку політичної безпеки США
в глобальному інформаційному і кіберпросторі, оцінити її вплив на систему
міжнародних відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників,
які системно досліджують питання кібербезпеки (в тому числі в контексті
реалізації зовнішньої політики держав у сучасних умовах) варто виділити праці
таких, як М. Лібіцкі, Дж. Най, Г. Раттрей, Дж. Шелдон, К. Демчак,
П. Домбровський, С. Старр, А. Клімбург, М. Шмідт, Дж. Льюіс та ін.
Серед вітчизняних учених треба відзначити передусім дослідження
М. Ожевана, В. Петрова, В. Пилипчука, В. Шеломенцева, В. Бутузова,
О. Довганя та ін.
Виклад основного матеріалу. Історично першими з’явилися нормативні
документи, пов’язані з комп’ютерною безпекою, які вирішували завдання
підтримки безпеки інформації в комп’ютерних системах. З розвитком
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глобальної інформаційної інфраструктури забезпечення безпеки інформації
трансформувалося,
поступово
відбувалося
формування
концепцій
інформаційної та кібербезпеки.
Поняття «безпека інформації» майже однаково розуміється в усіх
державах. У Зводі федеральних законів США воно розкривається як «захист
інформації та інформаційних систем від несанкціонованого доступу,
використання, розкриття, руйнування, зміни або знищення з метою
забезпечення цілісності (integrity – захист від несанкціонованої модифікації
або знищення інформації), конфіденційності (confidentiality), а також
доступності (availability – забезпечення своєчасного і надійного доступу
до інформації)» [15]. Існує стандарт ІСО 27000:2009, в якому термін «безпека»
інформації визначено як «збереження конфіденційності, цілісності
та доступності інформації» [10]. Цей підхід в західних країнах був розширений
до кібербезпеки. При цьому навіть на національному рівні в документах різних
відомств і установ зустрічаються різні трактування кібербезпеки. Для США
найбільш повним представляється розгорнуте визначення Національного
інституту стандартів і технологій, наведене в «Словнику ключових термінів
в області інформаційної безпеки» [14]. Здатність забезпечити безпеку
або захистити використання кіберпростору (глобальна сфера, яка перебуває
в інформаційному середовищі і що складається з взаємозалежних мережевих
інфраструктур
інформаційних
систем.
В
тому
числі
Інтернету,
телекомунікаційних мереж, комп’ютерних систем та вбудованих процесорів
і контролерів) від кібератак (здійснюваних через кіберпростір, об’єктом нападу
яких є використання кіберпростору підприємствами, а метою – порушення,
відключення,
руйнування,
зловмисне
управління
обчислювальним
середовищем/інфраструктурою, порушення цілісності даних або крадіжка
контрольованої інформації).
Як можна помітити, мова йде як про цілісність, доступність
та конфіденційність інформації, так і про стабільність функціонування
обчислювального середовища та інфраструктури. Існує і стандарт ІСО,
який
визначає кібербезпеку більш
спрощено, як
«забезпечення
конфіденційності, цілісності та доступності інформації в кіберпросторі» [14].
Сьогодні забезпечення кібербезпеки США визначається цілою низкою
нормативно-правових документів і включає в себе національну
і військову стратегію. Початок державної стратегії в області кібербезпеки був
покладений в період адміністрації Клінтона в 1995 році. З того моменту
і дотепер національна безпека США пов’язується зі здатністю запобігати
кіберзагрози,
які
створюються
кіберзлочинцями,
терористами
і військовими відомствами інших держав. Однак розвиток реальних механізмів
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кібербезпеки відбувся тільки після терористичних атак 11 вересня 2001 року,
що продемонстрували вразливість США.
Історично першими з’явилися нормативні документи, пов’язані
з комп’ютерною безпекою, які вирішували завдання підтримки безпеки
інформації в комп’ютерних системах. З розвитком глобальної інформаційної
інфраструктури забезпечення безпеки інформації трансформувалося і
поступово відбувалося формування концепцій інформаційної та кібербезпеки.
Основи американської саме військової стратегії кібербезпеки були
вперше закладені на початку 1990-х років, коли Міністерством оборони було
поставлено завдання домогтися інформаційної переваги шляхом наступальних
і оборонних інформаційних операцій. Дійсно, важливість забезпечення
інформаційної безпеки для міністерства важко переоцінити: в роботі Пентагону
задіяні понад 15 000 мереж [7], до яких підключаються сім мільйонів
комп’ютерних пристроїв на сотнях об’єктах в десятках країн по всьому світу.
Крім того, пізніше було прийнято рішення про створення кібернетичного
командування США як підрозділу Стратегічного командування Збройних сил
США.
З приходом адміністрації Барака Обами почався новий етап розвитку
в даному напрямку. Так, в перший же рік його президентства була прийнята
«Комплексна національна ініціатива щодо забезпечення кібербезпеки».
У ній були сформульовані основні завдання політики в кіберсфері: підвищення
рівня кібербезпеки за рахунок поліпшення відповідної освіти, а також
координації наукових досліджень і розробок. Серед останніх ініціатив
адміністрації Обами щодо забезпечення інформаційної безпеки варто виділити
президентський указ від 1 квітня 2015 року, що дозволяє заморожувати активи
окремих осіб, викритих у шкідливих діях в кіберпросторі. Згідно з указом,
подібні санкції можуть бути накладені [11] на будь-яку людину, причетну
до кібердіяльності, яка може привести до значної загрози для національної
безпеки, економічної або фінансової стабільності. Варто зазначити, що даний
указ був прийнятий після кібератаки на Sony Pictures, тим самим ставши
відповіддю на триваючі провокаційні дії КНДР, які дестабілізують стан
кінокомпанії. У документі також наголошується на необхідності [11]
подальшого посилення захисту особистих даних, вдосконалення інструментів
для розслідування і запобігання кіберзлочинів, а також розширення обміну
інформацією про кіберзагрози між приватним сектором і державою.
Військове відомство США активно підтримує американських вчених
і експертів з метою сформувати групу талановитих цивільних і військових
кадрів для роботи в кіберпросторі. Міністерство зацікавлене насамперед
у швидкому впровадженні інновацій та оптимізації своєї діяльності
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в кіберпросторі. Для цього воно взаємодіє з представниками малого
та середнього бізнесу і працює з підприємцями з інноваційних центрів країни
для тестування технологій і оцінки нових концепцій в кіберпросторі.
Наприклад,
в квітні 2016 р. на пленарному засіданні сенату Майкл Роджерс повідомив [12]
про встановлення партнерства між представниками кібернетичного
командування і кращими фахівцями з Кремнієвої долини, які працюють
в кіберпросторі.
Документом, що визначає систему безпеки об’єктів критично важливої
інфраструктури США, в тому числі від кібернападів, є «План захисту критично
важливої інфраструктури» [6]. Критично важлива кіберінфраструктура
визначена як: «фізичні і кіберсистеми, необхідні для функціонування економіки
та уряду. До них включені, зокрема: зв’язок, енергетика, банківська
та фінансова системи, транспорт, системи водопостачання, служби екстреного
реагування, як урядові, так і приватні». У доповіді Президентської комісії
із захисту критично важливої інфраструктури відзначено, що «інфраструктура
цивільного і військового секторів в зростаючій мірі залежна від
телекомунікацій і комп’ютерів ... Кіберзагрози реальні» [13].
Але головним елементом боротьби США за безпечне майбутнє мережі
залишається «Міжнародна стратегія США для кіберпростору» 2011 року [9].
Це основоположний документ, який підтримує три принципи: свободу
самовираження, недоторканність приватних даних, а також вільний доступ
до інформації. «Стратегія» відповідає основній меті США: «глобальній роботі
з розвитку відкритої, доступної, безпечної та надійної ІК-інфраструктури,
яка підтримувала б міжнародну комерційну діяльність, забезпечувала
б належний рівень безпеки і заохочувала самовираження та використання
новітніх технологій».
У «Стратегії» описуються три основних вектора, яких дотримуються
США щодо забезпечення кібербезпеки: покращення міжнародних
дипломатичних відносин, відбиття і попередження нападів за допомогою
поліпшення систем захисту, а також сприяння загального процвітання і безпеки
шляхом інвестицій у їх розвиток.
У «Стратегії» також докладно розкриваються 7 пріоритетних напрямків
розвитку безпечного, надійного та доступного Інтернету, якими займаються
США:
- просування міжнародних стандартів і підтримка відкритих ринків
в цілях економічного зростання;
- підвищення безпеки, надійності та відмовостійкості глобальних мереж;

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

- розвиток співробітництва у правозастосовчій сфері та забезпечення
дотримання законів;
- готовність збройних сил до протистояння загрозам в кіберпросторі;
- створення ефективних структур управління Інтернетом;
- нарощування можливостей підвищення безпеки і процвітання;
- побудова в Інтернеті системи основоположних свобод і прав
на приватну власність.
За минулі роки було запущено кілька програм, спрямованих
на впровадження цієї стратегії, з урахуванням посилення описаних загроз.
У багатьох відносинах зростання загроз стимулює зростання кількості ініціатив
щодо забезпечення безпеки. У 2012 році США підтримали проекти ООН,
зусилля ОБСЄ і НАТО, націлені на пошуки компромісів щодо питань безпеки.
У лютому 2013 року Білий дім видав указ, що встановлює
процедури підвищення захищеності критичних об’єктів інфраструктури.
Даний указ – хороша можливість для сторонніх осіб отримати уявлення про
комплексну взаємодію численних федеральних агентств з питань кібербезпеки,
починаючи з Міністерства внутрішньої безпеки [8], Міністерства торгівлі,
Міністерства оборони, Міністерства юстиції і закінчуючи такими органами як
Адміністративно-бюджетне управління і Федеральне бюро розслідувань.
І це одні з небагатьох захисників державної інфраструктури. Також у лютому
в Конгрес був поданий законопроект під назвою Cyber Intelligence Sharing and
Protection Act, яке стосувалося нелегального контенту в Інтернеті.
Однак найбільш чітко описує нинішню позицію США опублікована
Пентагоном в квітні 2015 року оновлена стратегія кібербезпеки, яка
проголосила необхідність стримувати кіберзагрози і захищати США від будьякого супротивника, який намагається завдати шкоди національним інтересам
країни. У ній американське військове керівництво вперше виділяє своїх
потенційних ворогів. До них відносяться окремі держави (Росія, Китай, Іран і
КНДР), недержавні актори («Ісламська держава») і кіберзлочинці.
У документі підкреслюється, що Росія і Китай мають вдосконалені інструменти
для того, щоб діяти в кіберпросторі. Проводячи розвідку в кіберпросторі,
російські фахівці не залишають слідів, тому їх наміри важко визначити.
У той же час Китай викритий в крадіжці інтелектуальної власності
американських компаній, що підриває конкурентоспроможність США.
У зв’язку з цим до теперішнього часу США належним чином підготували
сили щодо забезпечення кібербезпеки в складі 133 груп [15]. У числі
їх обов’язків – запобігати кібератаки, що спрямовані проти США,
захищати основні мережі Міністерства оборони, в разі непередбачених
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обставин надавати допомогу бойовому командуванню, а також надавати
аналітичні матеріали.
Аналізуючи сьогоднішній стан питання кібербезпеки, варто відзначити,
що вже готовий до підписання указ нового президента США Дональда Трампа
[5], який передбачає централізацію зусиль уряду щодо забезпечення
кібербезпеки і передбачає тісну взаємодію виконавчої влади з власниками і
операторами об’єктів ключової інфраструктури та розробку стратегії протидії
потенційним супротивникам.
Згідно з новим законом, федеральним відомствам далі буде наказано
керувати кібер-ризиками з використанням платформи з кібербезпеки,
розробленої Національним інститутом по стандартам та технологіям. Указом на
відомства покладається обов’язок провести модернізацію інформаційних
мереж, так як «це давно назрілий крок». Указ – доручає міністру внутрішньої
безпеки та іншим керівникам відомств взаємодіяти з власниками і операторами
найважливіших об’єктів критичної інфраструктури. Мета даної роботи полягає
в розробці способів захисту від інцидентів, здатних спричинити катастрофічні
наслідки, а також реагування на ці інциденти, якщо вони все-таки
відбуваються. Крім усього іншого, Д. Трамп також доручить Міністерству
торгівлі, Пентагону та іншим відомствам прийняти початкові заходи щодо
забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури країни, розглянути
способи стримування супротивників. Таким чином, можна зробити висновок,
що сфера кібербезпеки залишається важливим елементом політики Білого
Дому.
Проблеми в сфері кібербезпеки України ні для кого не є секретом.
У той час, як наші найближчі сусідні країни готуються до створення
спеціальних кібервійськ, керівництво України ніяк не може дійти згоди
в питанні того, що ж таке «кібертероризм».
Фахівці Інституту стратегічних досліджень при Президентові України
в своєму аналітичному дослідженні «Кібербезпека: світові тенденції та виклики
для України» [3] визначили кілька основних проблем, з якими стикається
державна політика в питаннях захисту кіберпростору країни. Зазначені
в доповіді проблеми безпосередньо пов’язані між собою. Головною негативною
особливістю української політики в сфері кібербезпеки є те, що сьогодні
в Україні не існує єдиної загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності
та навіть єдиного нормативного документа, який би чітко визначав основні
поняття і окреслював зони відповідальності державних структур у сфері
кібербезпеки.
У березні 2013 р. з подачі Кабінету Міністрів України була зроблена
спроба виправити ситуацію. З ініціативи прем’єр-міністра країни, депутатам
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був представлений проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про основи національної безпеки України» з кібернетичної безпеки
України [3]. Даний документ став результатом тривалої роботи фахівців
силових структур країни (СБУ, МВС, Міноборони). Метою законопроекту, на
думку його розробників, є «формування основ державної політики в сфері
забезпечення кібернетичної безпеки України» [3]. Однак, на думку експертів
з юридичного управління Верховної Ради України, документ виявився
«сируватий» і має бути доопрацьований. Юристи вважають, що зайва
деталізація термінології з приставкою «кібер» «створює негативний
прецедент», і взагалі, вже існують закони, в яких все написано. Подальша доля
цього законопроекту поки ще не вирішена, як втім, і ті проблеми, які в ньому
піднімаються.
Серйозною перешкодою в питанні забезпечення безпеки «в мережі»
є відсутність єдиного центру прийняття рішень та реалізації політики держави.
Фактично, відповідальність в питанні кібербезпеки розділяється між декількома
структурами, які діють автономно, на свій розсуд і часто у власних
корпоративних інтересах на шкоду спільної мети.
Говорити про щось подібне Кіберкомандуванню США (U.S Cyber
Command) або Оперативному центру з кібербезпеки Великобританії в нашій
країні поки рано. Однак і на базі вже існуючих структур можна сформувати
необхідний координаційний центр. Потенційно, подібним центром міг би стати
апарат РНБО України (Рада національної безпеки і оборони). Відповідно
до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» [1]
однією з основних функцій даного інституту є «координація та здійснення
контролю над діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки». Більш того, апарат РНБО неодноразово виступав ініціатором
важливих рішень щодо зміцнення кібербезпеки країни (рішення РНБО
від 17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози національній безпеці України
у 2011 році»). Однак далі законотворчості, справа не доходить. РНБО –
структура швидше політична, порядок денний якої визначає поточна ситуація
в країні. Практика показує, що для постійної цілеспрямованої роботи в тому
чи іншому питанні, необхідна наявність спеціально «заточеної» під проблему
структури.
Однак спробою вирішити це питання стало створення указу Президента
№242/2016 від 7 червня 2016 р. Національного координаційного центру
кібербезпеки [2]. Крім цілей з аналізу та прогнозування ситуації в сферу
компетенції Центру входить розроблення концептуальних засад та пропозицій
щодо забезпечення кібербезпеки держави, спрямованих на підвищення
ефективності заходів щодо виявлення і усунення чинників, які формують
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потенційні та реальні загрози у сфері кібербезпеки, підготовка проектів
відповідних програм та планів щодо їх попередження та нейтралізації.
До складу Центру входять керівник, секретар та інші члени Центру. Керівником
Центру є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Секретарем Центру є за посадою керівник структурного підрозділу Апарату
Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені
питання кібербезпеки.
Таким чином, очевидним є те, що Центр покликаний вирішити проблеми
залучення різних державних діячів для більш ефективної взаємодії
та координації державних структур в сфері кібербезпеки між собою.
Крім перерахованих вище проблем, треба зазначити, що в Україні всетаки існують структури, сфера відповідальності яких простирається
і на кіберпростір. До подібних структур можна віднести такі, як:
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
(ДССЗЗІ);
- Міністерство оборони України (Головне управління розвідки
і підрозділи ЗСУ);
- Служба безпеки України;
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Служба зовнішньої розвідки України.
Але навіть при існуванні такої кількості структур, проблема кібербезпеки
залишається невизначеною, адже для вирішення цього питання найбільш
прийнятним було б створення або передача майже всіх повноважень одній
структурі (наприклад, як в США). При цьому, важливим є вироблення
необхідних для реалізації і функціонування законів, постанов, вироблення
сучасних
і
актуальних
стратегій.
Саме
тому
приклад
США
є достатньо цінним для запозичення або хоча б для розгляду.
Висновки. Підсумовуюче все вищесказане, можна зробити висновок,
що на сьогоднішній день стратегія кібербезпеки США не тільки закликає до
зміцнення національного сегмента інформаційних систем, а й містить програму
дій на міжнародному рівні. Так чи інакше, до числа американських пріоритетів
в кіберсфері відносяться запобігання кіберзагроз національним інтересам,
захист мереж Пентагону і кібернетичний супровід виконуваних операцій.
Для реалізації цих завдань Сполучені Штати мають значний кібернетичний
потенціал.
Що ж стосується України, то незважаючи на проблеми в законодавчій
та адміністративній сферах, все ж існують державні органи, робота яких
спрямована на захист кіберпростору країни. Недавні спроби прийняття
спеціального закону про кібербезпеку свідчать про зацікавленість держави
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в захисті своїх систем від зазіхань в Інтернеті. Наступним кроком має стати
створення єдиної системи кіберзахисту, яка б пов’язувала роботу різних
структур і підрозділів і стала центром політики держави в сфері кібербезпеки
України.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ПОЛІТИКА ГРУЗІЇ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
У статті відображено внутрішньополітичну ситуацію в Грузії
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. та проведено паралелі з сьогоденням в
Україні. Наголошено на досвіді Грузії у здійсненні реформ, боротьбі
з корупцією, протистоянні з Російською Федерацією.
Метою дослідження є продемонструвати, на які політичні кроки пішло
керівництво Грузії на початку ХХІ ст., аби змінити країну й наблизити
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її до інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, та що може
перейняти від грузинів Україна – держава, яка, як і Грузія початку 2000-х р.,
вирізняється стагнацією в економіці, територіальними суперечками з РФ
та великим рівнем корупції в країні.
Під час написання статті автор використала такі методи:
історико-логічний (дозволив простежити тенденції подій 1990-х рр. у Грузії
і порівняти їх із сьогоденням в Україні); порівняльний (при аналізі політики
Грузії під час війни 2008 року та України сьогодні); системний (при цілісному
розгляді зовнішньополітичних пріоритетів обох держав у переломні моменти);
хронологічний (забезпечив висвітлення матеріалу відповідно до історичних
фактів).
У результаті дослідження автор дійшла таких висновків:
обидві держави об’єднують територіальні суперечки з РФ, проте, на відміну
від України, після «п’ятиденної війни» 2008 р. Грузія розірвала з країноюагресором дипломатичні відносини. Сьогодні держава ділиться історією свого
успіху з Україною та готова допомогти їй втілити в життя реформи,
побороти корупцію та відновити країну.
Ключові слова: Грузія, Україна, ЄС, НАТО, російсько-грузинська війна
2008 р., реформи, корупція.
Сьогодні Грузія, завдяки процесу демократизації та впровадженню низки
реформ, справедливо може вважатися однією з найбільш успішних республік
пострадянського простору, яка максимально наближена до європейських
євроатлантичних структур та, яка продовжує невпинно рухатися до своєї мети –
членства в ЄС і НАТО. Однак, не все було так безхмарно в історії республіки,
відповідно, видається цікавим простежити, який шлях пройшла Грузія та,
які висновки може зробити для себе Україна, яка сьогодні також йде шляхом
трансформацій і змін, маючи при цьому надзвичайно складні відносини
з Російською Федерацією. Сучасна політична ситуація в Україні подібна
до грузинської кінця ХХ ст.. Застосування досвіду країн-сусідів дозволяє
уникнути поширених помилок та може стати корисним як у протистоянні з РФ,
так і у питанні розбудови державних інституцій і покращення рівня життя
українського народу.
У ході дослідження були використані праці Д. Сухіашвілі
[8, с. 173–175; 9, с. 485–489], який детально розкриває історію відносин Грузії
з ЄС, їхні основні вектори співпраці, роль ЄС у процесі врегулювання
російсько-грузинського конфлікту та їхню позицію стосовно вступу кавказької
республіки до Спільноти. Співробітництво Грузії з НАТО частково висвітлено
у статтях В. Мгалоблішвілі [4], натомість у вітчизняному науковому дискурсі
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ця тема практично не обговорюється. Варто вказати на недостатність наукових
праць, які б були безпосередньо присвячені аналізу українсько-грузинських
відносин та тому досвіду, який може перейняти для себе владна верхівка
України. Серед науковців,які частково висвітлили зазначену тематику, можна
виокремити А. Фурса [11] та В. Кравченко [10].
Серед останніх публікацій можна виокремити аналітичні статті
Г. Мірзаяна [5], Г. Шелеста [14], В. Власюка [7]
Таким чином, можна констатувати, що хоча деякі питання і знайшли своє
відображення в низці праць як грузинських, так і зарубіжних авторів,
однак у цілому в науковій літературі сьогодні відсутні роботи, присвячені
повноцінному аналізу реформ у Грузії, її відносин з ЄС і НАТО з погляду
потенційних уроків для України.
Cеред завдань дослідження можна виокремити:
- проаналізувати політику Грузії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.;
- з’ясувати, який досвід може перейняти Україна від Грузії.
Інтеграція в систему світової спільноти є найважливішою запорукою
існування держави й основою для її подальшого розвитку. Ефективність участі
в міжнародному житті багато в чому залежить від можливості країни
реалізувати таку зовнішню політику, яка б повністю відповідала національним
інтересам країни.
Грузія та Україна – складові єдиного, неіснуючого з 1991 р.. Радянського
Союзу, центром якого більш ніж півстоліття виступала Москва. Зрозуміло, що
Кремль сьогодні прагне зберегти свій вплив над новими незалежними
державами та не допустити їхньої інтеграції в Європу, а тому не нехтує
військовими засобами боротьби. Відмінність же між двома державами полягає
в тому, що, якщо Грузія відразу проголосила своїм зовнішньополітичним
пріоритетом членство в ЄС і НАТО, то Україна десятиліттями знаходилася
на роздоріжжі, на її зовнішній політиці була притаманна непостійність.
Так, наприкінці ХХ ст. держава рухалася у фарватері Росії, революція 2004 р.
задекларувала європейський шлях розвитку, зовнішня політика часів
В. Януковича (2010–2014 рр.) була зорієнтована знову на РФ. Зараз же країна
відмовилася від позаблоковості та проголосила курс на європейську інтеграцію.
До речі, показовим фактом є т. зв. «Кольорові революції»: «Рожева»
(«Революція троянд») 2003 р. в Грузії, яка привела до влади реформатора
М. Саакашвілі та «Помаранчева революція» 2004 р. в Україні, яка ненадовго
поклала край євразійському вектору тогочасної зовнішньої політики України.
Ліберальні реформи започаткували чи не нову сторінку в історії сучасної
Грузії. Покращення міжнародного іміджу, активне надходження іноземних
інвестицій, світові рейтинги з високими позитивними оцінками державних
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економічних і політичних досягнень Грузії дають підстави вважати, що обрана
державою національна стратегія розвитку відповідала потребам громадян Грузії
та почала приносити перші здобутки [10]. Внутрішньополітичні реформи,
у свою чергу, вплинули на пріоритети її зовнішньої політики, серед яких варто
виокремити: зближення із західними державами та їх військово-політичними
й економічними організаціями, активна участь Грузії у формуванні нового
балансу сил у Закавказзі на основі розширення НАТО і двосторонніх
військових зв’язків із США, західноєвропейськими країнами і сусідніми
державами [15].
Можемо стверджувати, що сьогодні Україна по-справжньому бореться
за свою незалежність та європейське майбутнє, натомість Грузія зробила
це в 1990-і р., та пізніше – у 2008 р., під час п’ятиденної російсько-грузинської
війни. Грузини радо діляться досвідом та не нехтують можливістю допомогти
українцям вибороти та побудувати вільну, демократичну державу.
Таким чином, останні два десятиліття республіки допомагають одна одній
переважно на полі бою: у 1992–1993 рр. під час війни в Абхазії,
з 2014 р. – на Сході України [15]. Одного разу Надзвичайний і Повноважний
Посол Грузії в Україні 2009–2013 рр. Г. Катамадзе сказав: «Якби не Україна,
то, можливо, Грузії вже не було б. Це називають грузино-абхазьким
конфліктом, але насправді це Росія почала тоді війну проти Грузії…» [12].
Саме російсько-грузинський збройний конфлікт 2008 р. актуалізував
питання сучасних векторів зовнішньої політики Грузії. За умов напружених
відносин з РФ, відсутності політичного діалогу між двома державами,
інтеграція до євроатлантичних структур є пріоритетним вибором Грузії
в забезпеченні безпеки, суверенітету, економічної та політичної незалежності,
сталого демократичного розвитку. Так, положення Концепції національної
безпеки Грузії 2011 р. (остання редакція – 2013 р.) поруч із результатами
всенародних референдумів останніх років підкреслюють «непохитне бажання
грузинських громадян» інтегруватися до європейських та євроатлантичних
структур. Таким чином, бачимо, що держава також мала надзвичайно складні
відносини з РФ, однак вона чітко визначилася з інтеграційною моделлю
розвитку держави і почала сумлінну роботу у цьому напрямку.
Станом на сьогодні інтеграція в ЄС і набуття членства НАТО – це не лише
зовнішньополітичний пріоритет, а й гарантія стабільності та безпеки Грузії.
Тодішня війна принесла Україні ще один урок: не треба постійно
сподіватися на НАТО! Під час п’ятиденної війни Альянс фактично ніяк
не допоміг Грузії [3]. Натомість, вона призупинила подальше можливе
розширення Альянсу, що підтвердив і тодішній Президент РФ Д. Медведєв.
Станом на 2017 р. ця заява повністю відповідає дійсності, адже відтоді
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до НАТО увійшло тільки дві країни – Албанія та Хорватія (2009 р.) [6].
Що ж стосується Грузії, то вона досі не отримала ПДЧ, хоча успішно
намагається реформувати свої збройні сили, згідно з стандартами Організації
веде співпрацю з НАТО та є активним учасником миротворчих місій. До слова,
на такі зміни їх підштовхнула саме війна 2008 р. [1]. Україна зараз теж може
похвалитися, що таки має армію, хоча попереду її ще чекає переоснащення
Збройних Сил та вдосконалення професійних якостей військових.
На тлі напруження відносин із Росією, через її агресію до України
та анексію Криму, ми бачимо, що Росія повторюється у своїх засобах і прагне
не допустити зближення республіки пострадянського простору з європейською
цивілізацією. Відмінність лише у методах ведення цією боротьби, застосуванні
т. зв. «гібридної війни» та надзвичайній пропаганді й дезінформуванні з боку
країни-агресора.
Ще однією, ледь не найбільшою проблемою України, з якою свого часу
боролася й Грузія, є корупція. Ні для кого не секрет, що Уряд Грузії доклав
надзвичайних зусиль, аби максимально знизити її рівень в державі.
Так, згідно зі звітом Transparency International, Грузія у 2003 р. входила
до числа найбільш корумпованих країн світу: займала 124 місце
серед 133 держав, зазначених у рейтингу, в той час як Україна перебувала
на 106 сходинці. Згідно з даними 2015 р., Грузії відводиться 48 місце, натомість
Україні – 130 [16].
Грузини діляться досвідом та ледь не в один голос стверджують,
що викорінення корупції можливе лише шляхом використання схеми «зверху –
вниз» [8], в той час як в Україні поширеним є принцип «знизу – вверх».
В той же час варто усвідомлювати, що лише наявність політичної волі владної
верхівки гарантуватиме успіх операції. Успіх антикорупційних реформ в Грузії
ґрунтується на ідеї створення ефективних державних інститутів, реформи
державної адміністрації та забезпечення верховенства закону, які допомагають
їй у досягненні рівня країн-членів ЄС.
Специфіка України і Грузії полягає в тому, що це т. зв. «порогові
держави», які розташовуються на стику різних культурних просторів. З одного
боку, таке геостратегічне положення Києва і Тбілісі істотно підвищує їхній
транзитний потенціал, а з іншого – загрожує суверенітету та територіальній
цілісності. Проблема полягає в тому, що ані Україна, ані Грузія не можуть собі
дозволити повністю перебувати лише в одному з просторів: європейському чи
євразійському. Україна – територія, де Європа плавно переходить у Євразію
і навпаки. Відповідно, основним завданням Києва є орієнтуватися на Європу,
але міцно закріпитися в Євразії. У свою чергу, Грузія – це євразійський міст
через Туреччину на Близький Схід. Можливо, правляча верхівка розуміє це,

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

а тому Україна досі не розірвала дипломатичні відносини з РФ, яку вона вважає
країною-агресором. Натомість Грузія пішла на такий крок відразу після
«серпневої війни» 2008 р. І хоча окремі експерти стверджують
про «перезавантаження російсько-грузинських відносин», наразі їхні теорії
не підтверджені жодними практичними кроками.
Таким чином, щоб залишатися конкурентоспроможними та успішними,
обидві держави повинні не лише мати уряди, які сповідуватимуть демократичні
цінності та сучасне бачення успішного розвитку незалежної держави,
але й покращувати іміджі обох країн на міжнародній арені та в західних
політичних й академічних колах. Насправді, Україна у своєму розвитку
проходить шлях, який раніше вже успішно освоїла Грузія. Відмінність між
ними полягає в тому, що Грузія у декілька разів менша за Україну, відповідно,
має меншу кількість населення і подолати наявні проблеми з метою наблизити
державу до світлого європейського майбутнього простіше, ніж Україні.
Проте з іншого боку, завдяки сучасним подіям, консолідована українська нація
готова до змін та побудови нової, відмінної від попередньої, держави.
За свою сумлінну працю грузини отримали від Європи безвізовий режим,
який має запрацював наприкінці березня поточного року. Зараз на своє
заохочення очікує й Україна. Київ і Тбілісі, хоча і рухаються в різних
геополітичних
напрямках,
пов’язані
однією
невидимою
ниткою.
Цілком перспективними видаються подальші дослідження питань, пов’язаних
із застосуванням грузинського досвіду реформ в Україні та її політики стосовно
тимчасово окупованих територій. Грузія випереджає Україну у питанні
реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та введенню в дію безвізового режиму,
відповідно, варто стежити за кроками політичної еліти Грузії та переймати
досвід сусідів.
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АНАЛІЗ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу такого явища як бідність. Бідність існує
у світовому економічному просторі, у т. ч. й в Україні. Попри досягнення
людства в галузі науково-технічного прогресу та сучасних технологій,
а також яскраві соціальні трансформації, що радикально змінили вигляд
цивілізації в другій половині ХХ ст., нині третина населення земної кулі живе
в умовах злиднів. В Україні за межею бідності перебуває 15% населення.
У світовому співтоваристві міцніє переконання в тому, що прірву між
багатими й бідними країнами та народами не можна подолати, покладаючись
на природний хід подій, без скоординованих зусиль на всіх рівнях –
від локального до глобального. Бідність не лише розділяє суспільство,
а й стимулює до того, щоб людина прагнула і досягала кращої долі. В сучасних
умовах бідність часто стає на перешкоді стабільності суспільства та його
подальшого розвитку. Навіть в економічно розвинених країнах бідність стає
загрозою, коли вона перетворюється на застійну, тобто спостерігається
довготривалий стан бідності індивідів, сімей, де бідним є не одне покоління.
Особи, які тривалий час перебувають у стані бідності, соціально деградують,
перетворюються на люмпенів, злочинців, які становлять загрозу для
добропорядних громадян.
Головна небезпека поділу світу на зони добробуту та злиднів полягає
в тому, що в умовах глобальних трансформацій посилюється зв’язок бідності
з іншими глобальними загрозами та ризиками – нелегальною міграцією,
тероризмом, зростанням транснаціональної злочинності та ін.
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У статті робиться спроба розрізнити та пояснити різні аспекти
бідності, що є її основними показниками.
Ключові слова: багатство, бідність, монетарна бідність, суб’єктивна
бідність, межа бідності.
Проблема: на зламі XIX–XX ст. виникла гостра необхідність вивчити
проблему
співвідношення
багатства
та
бідності.
Багатство,
за словником Брокгауза і Ефрона, визначається як сукупність предметів,
призначених для задоволення людських потреб, що перебувають у володінні
особи, групи чи народу. У новому економічному словнику багатство
визначається як: 1) велика кількість матеріальних цінностей, грошей;
2) сукупність цінних якостей. Багатство – загальна категорія, що об’єктивно
властива всім економічним системам.
З точки зору суспільно-історичного розвитку поняття багатства у різних
народів і навіть соціальних груп розрізнялося. Так, народи, які займалися
скотарством і кочівники під багатством розуміли поголів’я худоби,
яка належала тій чи іншій особі. Народи, які займалися землеробством,
багатими вважали тих, хто був власником найбільших земельних ділянок.
У російських поміщиків обраховувалось за кількістю кріпосних селян, у купців
різних країн – за розмірами торгових оборотів. Починаючи з класичної
політичної економії ХІХ ст. поняття багатства поділяють на три категорії:
багатство індивідуума, багатство суспільної групи та багатство нації.
Аналіз досліджень. Дослідження багатства неможливе без звернення
до феномену бідності. Економічні науки визначають бідність як таку
характеристику економічного стану індивіда чи соціальної групи, при якій стає
неможливим самозабезпечення необхідними благами для життєдіяльності.
Багатство, як і бідність, може бути як об’єктивним, так і суб’єктивним.
У першому випадку багатими можна вважати всіх, хто одержує доходи вище
певного рівня. У другому – всіх, хто має більші доходи, більший доступ
до життєвих благ порівняно із середнім у суспільстві. Проте, як і у випадку
з бідністю, досить важко визначити конкретні межі, при перевищенні яких
індивід чи домогосподарство можуть бути віднесені до категорії багатих.
Визначення багатства за самооцінками породжує такі ж проблеми,
як і при визначенні бідності за самооцінками. Частина респондентів з середнім
рівнем достатку суб’єктивно вважатиме себе багатими, тоді як певна частка
багатих з різних причин вважатиме себе бідними.
Досвід статистичних і соціологічних розвідок дозволяє виокремити
принаймні три основні різновиди бідності: монетарну, деприваційну
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та суб’єктивну. Кожен із них має власну методологію виявлення та обчислення
нужденності особи, яка потрапила у скрутне матеріальне становище.
Монетарна бідність визначається на основі критеріїв абсолютної
та відносної бідності. У свою чергу, абсолютна бідність передбачає таке
становище індивіда, коли на свій дохід він не може придбати товари та послуги,
необхідні для задоволення основних соціальних потреб, специфічних для
даного суспільства. Кількісним критерієм виступає поріг (межа) бідності,
або прожитковий мінімум. Його розмір залежить від низки критеріїв і може
суттєво коливатися. Так, за розрахунками фахівців Світового банку,
поріг абсолютної бідності для мешканців країн Центральної та Східної Європи
становить 4,3 долара США на добу, тобто 130 доларів на місяць. У той же час,
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», прожитковий
мінімум з 1 січня встановлений у розмірі 1544 грн. на місяць [11].
Відносна бідність розуміється як ситуація, коли індивід не має достатньо
коштів, щоб вести прийнятний для даного суспільства стиль життя. В Україні
національний критерій відносної бідності домогосподарств становить
75 % медіанного рівня сукупних еквівалентних витрат, межа крайньої
бідності – 60 % медіанного рівня сукупних еквівалентних витрат.
Теоретичні положення щодо рівня та якості життя населення висвітлено
у працях таких вчених, як І. Гукалова, Д. Карамишев, М. Кизим, Е. Лібанова,
Л. Ноздріна, І. Проніна, Л. Сисак, О. Стожок, О. Тридід, Ф. Узунов тощо.
Значний внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів життєвого
рівня населення в Україні здійснили А. Базилюк, Д. Богиня, І. Бондар,
О. Власюк, В. Геєць, О. Гладун, Т. Кір’ян, В. Крисаченко, М. Т. Степико,
С. Пирожков, А. Ревенко та інші.
Мета статті полягає у спробі розрізнити та пояснити різні аспекти
бідності, що є її основними показниками. Аналізуючи бідність як явище
та специфіку його проявів окреслити стратегію подолання бідності в Україні
через різні механізми соціально-економічного та політичного характеру.
Виклад основного матеріалу. Виявляючи бідних осіб методом
депривації, керуються не підрахунками наявних у них коштів, а кількістю
та характером тих позбавлень та соціальних виключень, яких вони зазнають
у повсякденному житті. Справа в тому, що далеко не всі позбавлення
та ексклюзії можуть бути переведені у грошовий еквівалент, наприклад:
зручності у житлі, доступність та якість освітніх, медичних та соціальних
послуг тощо. Державна служба статистики України опитує домогосподарства
за 33 ознаками бідності та позбавлення, які містять два блоки: економічна
депривація та розвиток інфраструктури. У разі виявлення 10 та більше
позбавлень домогосподарство вважається бідним. Поряд із цим
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в обстеженнях використовують перелік з 18 базових депривацій, наявність 4
із яких також дає підстави кваліфікувати домогосподарство як бідне.
Суб’єктивна бідність не ґрунтується на розрахунках і думках експертів.
Вона визначається на підставі самооцінки індивідом власного матеріального
становища. Межа бідності (т. зв. Лейденське визначення межі бідності)
оцінюється за відповідями респондентів на питання про мінімальний дохід,
необхідний для досягнення достатнього стилю життя, як функції
від справжнього доходу опитаних.
Бідність є не лише соціальною, й економічною категорією,
отже, залежить від таких макроекономічних показників як обсяг ВВП,
рівень безробіття, індекси інфляції та реальної заробітної плати. Політична
криза наприкінці 2013 р., а згодом анексія Криму Росією та збройний конфлікт
у Донбасі, значно ускладнили економічну ситуацію в Україні. Внаслідок
економічної кризи ВВП зменшився у 2014 р. на 28,1 %, а в 2015 р. –
ще на 31,3 %. За абсолютними показниками країна була відкинута на 10 років
назад. Скорочення виробництва призвело до зростання безробіття.
У 2015 р. роботи не мали 1654 тис. осіб, або кожний десятий з економічно
активного населення (див. рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягу ВВП та рівня безробіття в Україні в 2005–2015 рр. [2].
Домогосподарства, бідні за монетарними ознаками, все гостріше
відчувають своє скрутне матеріальне становище. У 2015 р. кожне десяте з них
не змогло забезпечити своїм членам достатнє харчування, а близько 58 %
постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування. Крім того,
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148 тисяч домогосподарств не мали змоги споживати гарячі страви щодня,
а 166 тисяч – не могли давати дітям фрукти чи соки [7, с. 42].
Визначення масштабів та динаміки нужденності було б неповним
без урахування критеріїв деприваційної бідності. Вони ґрунтуються
на виявленні різноманітних позбавлень життєвих благ та соціальних
виключень, яких зазнає особа. У 2007–2013 рр. рівень деприваційної бідності
був близьким до рівня відносної бідності та мав тенденцію до поступового
зменшення з 28,5 % до 22,1 %. При цьому частка домогосподарств,
яка потерпала від позбавлень через проживання у сільській місцевості,
наявності у своєму складі кількох дітей або осіб непрацездатного віку,
була у 1,5 рази вищою за середні показники. Ця тенденція збереглася
й у 2015 р., коли рівень деприваційної бідності в Україні зріс
до 30,8 % [4, с. 32].
Об’єктивно незадовільні умови життя, пов’язані з численними
позбавленнями, браком коштів і самообмеженнями в споживанні різноманітних
благ зумовлюють формування суб’єктивних уявлень про власне нужденне
становище. Проте варто зауважити, що частка осіб, які за оцінкою
матеріального добробуту відносять себе до бідних, щонайменше вдвічі
перевищує частку бідних за відносним і деприваційним критеріями. Більше
того, рівень суб’єктивної бідності мав тенденцію до постійного зростання
навіть попри відносно стабільну політико-економічну ситуацію в Україні
в 2007–2013 рр.
Одночасно зменшилася частка населення, яка вважала середньодушові
доходи у розмірі до двох прожиткових мінімумів достатніми, аби не відчувати
себе бідними. Якщо у 2007 р. таких було 26,7 % (сума до 1100 грн.),
то у 2009 р.– 10,8 % (сума до 1300 грн.), у 2011 р. – 9,9 % (сума до 1900 грн.),
у 2013 р. – 4,8 % (сума до 1900 грн.), а у 2015 р. – 5 % (сума до 2000 грн.) [3].
Значні масштаби суб’єктивної бідності неможливо пояснити лише
поширенням нужденності за об’єктивними ознаками. Відчуття бідності
у багатьох людей зумовлюється стереотипами про завищені життєві стандарти,
які сформувалися в межах культури споживацтва. Звісно, такі уявлення
дисонують з розміром наявних матеріальних ресурсів, які все ж таки
дозволяють половині населення не обмежувати себе у звичайних витратах
на харчування, необхідні товари та послуги. Цікаво, що абсолютну бідність
можна подолати, а відносна бідність буде існувати доти, доки зберігатиметься
хоча б невелика різниця в доходах громадян. Деприваційний метод ґрунтується
не на підрахунку наявних у індивідів коштів, а на виявленні у них певних
позбавлень та ситуації ексклюзії, які часом важко перевести у грошовий
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(монетарний) еквівалент. Суб’єктивний метод спирається виключно
на самоідентифікацію осіб.
Стрімке зростання масштабів бідності за монетарними та немонетарними
критеріями відбулося в Україні протягом 1990-х рр. внаслідок неоліберальних
ринкових реформ, які ліквідували залишену з радянських часів систему
соціальних гарантій та соціального захисту населення. Ситуація стабілізувалася
тільки на початку 2000-х рр. Саме тоді почалася реалізація національної
та міжнародної програм з подолання бідності. Аналіз даних за 2005–2013 рр.
свідчить, що найбільш високими темпами зменшувалася бідність за добовими
доходами менше 5,05 доларів США (з 9 % до 1,9%) та за споживанням нижче
рівня фактичного прожиткового мінімуму (з 38,7 % до 22,1 %). При цьому
суттєво не скоротилася відносна та деприваційна бідність (відповідно, з 27,1 %
до 24,5 % та з 28,6 % до 22,1 %), а частка осіб, які вважали себе бідними,
навпаки, зросла з 59 % до 67,6 %.
Певне зменшення рівня бідності зумовлювалося не зміною принципів
перерозподілу суспільних благ на користь нужденних та соціально
незахищених категорій населення, а завдяки збільшенню ВВП країни.
Економічна стагнація з 2012 р. одразу ж загальмувала скорочення масштабів
бідності. За таких умов найбільш вразливими до бідності виявилися
непрацездатні громадяни (діти та особи похилого віку), мешканці сіл та малих
міст, багатодітні родини. Політико-економічна криза 2013–2014 рр. та збройний
конфлікт на Донбасі нанесли нищівний удар економіці України. За обсягом
ВВП країна була відкинута на десять років назад. Відповідно, основні
показники бідності повернулися та навіть перевищили рівень 2005 р. З’явилася
нова категорія бідних – вимушені переселенці. У зв’язку із цим можна
констатувати, що державні установи провалили виконання програми Цілей
Розвитку Тисячоліття щодо боротьби з бідністю [10, с. 11].
Програма Цілей Розвитку Тисячоліття – це загальний заклик до дій,
спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету та забезпечити
мир і процвітання для всіх людей у світі. Цілями є подолання бідності,
забезпечення якісної освіти, сталий розвиток довкілля, поліпшення здоров’я
матерів і зменшення дитячої смертності, обмеження поширення ВІЛ-інфекції,
СНІДу та туберкульозу, забезпечення гендерної рівності.
Основні напрями політики подолання бідності:
Створення економічно-правових умов для збільшення доходів і зростання
економічної активності працездатних громадян. По-перше, потребує
використання той величезний ресурс зайнятості, який гарантує розвиток малого
та середнього бізнесу. Досі він гальмувався надмірним державним
регулюванням, монопольним тиском великого бізнесу та виснажливими
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податками. По-друге, необхідне енергійне прискорення наступної фази
радикальних реформ у податковій, бюджетній, адміністративній сферах.
По-третє, потребує ефективної державної протидії монополізм на ринку праці
у сільській місцевості. По-четверте, легалізація тіньової діяльності має
величезні резерви щодо більш продуктивного використання ресурсів економіки
для нагромадження та розвитку і підвищення добробуту населення.
Запобігання успадкованої бідності, яка здебільшого притаманна
сільському населенню, шляхом створення мережі дорадчих служб (правова
освіта), підтримки нових виробничих відносин, обумовлених зміною форм
власності на землю, покращення соціальної інфраструктури у сільській
місцевості.
Підвищення ефективності системи соціальної підтримки вразливих груп
населення шляхом реформування системи соціального захисту: посилення
цільової орієнтації соціальних програм, удосконалення міжбюджетних
відносин.
Запровадження замість пільг адресної соціальної допомоги згідно
з критерієм малозабезпеченості, розширення повноважень місцевих органів
виконавчої влади, їх фінансових можливостей з відповідним перерозподілом
відповідальності.
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ДИТЯЧА СУБКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
В МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
У статті характеризується субкультура як фактор соціалізації
особистості. Розкриваються закономірності соціалізації особистості крізь
призму дитячої субкультури. Наукова значущість роботи полягає в науковому
обґрунтуваннi впливу субкультур на визначення життєвих стратегій
дитячого покоління.
Мета
–
розв’язання
«таємниці
дитинства»,
розуміння
і збереження дитячої субкультури – могутнього потенціалу нових шляхів
розвитку людства. Адже дитина є учасником історико-еволюційного
прогресу.
У понятті «дитяча субкультура» передбачено, що для кожного віку
характерною є своя культура, яка детермінована тим, що може засвоїти
дитина на цей період і що може стати соціальним змістом її розвитку
як особистості. У кожному віковому періоді вона відрізняється своєю мовою,
змістом, своєрідністю сприймання явищ навколишньої дійсності, мислення
і поведінки, що суттєво впливає на дії і вчинки дитини в соціумі.
Ключові слова: дитина, субкультура, соціалізація, особистість.
У добу глобалізації, культура в сучасному суспільстві із своєю
багаторівневою та неймовірно складною структурою постає як віддзеркалення
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багатогранного людського буття. Зміст дитячої субкультури є неабияким
ґрунтом для соціалізації багатьох дитячих поколінь, який є вкрай необхідним
для становлення підростаючої молоді. Поняття дитячої субкультури виникло
в останні десятиліття у зв’язку з ростом гуманізації та демократизації
суспільного життя: Організацією Об’єднаних Націй в 1959 р. прийнята
«Декларація прав дитини», 1979 р. оголошений роком дитини,
в 1989 р. за ініціативою Польщі була прийнята Міжнародна Конвенція
про права дитини – всі ці акти послужили поворотом суспільної свідомості
від розуміння дитини як істоти, лише «підготовлюваного стати особистістю»,
до визнання самоцінності дитинства у розвитку загальнолюдської культури
і можливості участі дітей у різних сферах суспільного життя [5].
Як стверджує В. Абраменкова: «Протягом тисячоліть, поряд із широкою
дорогою цивілізації – світу культури дорослих – петляла, не бралась до уваги,
непомітна стежинка дитячої субкультури – світу Дитинства. Виникнувши з
обрядового життя дорослих, завжди неписьменна, «низова» з соціальної точки
зору, культура маленьких створювала свій особливий світ – світ «для себе»
[1, с. 410]. Протягом тисячоліть, із вуст у вуста, від одного дитячого покоління
до іншого передавались всі ці традиційні групові ігри, пісні, лічилки,
дражнилки, естетичні уявлення, правовий кодекс, пустощі та інші
форми прояву дитячого життя «вічно дитячого» за висловом
Л. Виготського [1, c. 416]. Вражає універсальність, інваріантність цих форм в
багатьох дитячих культурах світу і в той же час – їх особливість, непроникність
для дорослих, їх унікальність (наприклад, лічилки представляють собою малу
поетичну форму, яка не має аналогів у дорослому фольклорі). Нараховуючи не
одну тисячу років, багатий зміст дитячої субкультури був живильним ґрунтом
для соціалізації багатьох дитячих поколінь, який є таким же необхідним, як
ласкаві мамині руки, добре слово вчителя, мудра книга тощо» [1, c. 416].
Постановкою проблеми даної статті є наслідки сучасного збіднення
репертуару дитячих ігор і дитячого фольклору, зростання неврозів, психічні
порушення, протиправна поведінка дітей тощо. Дитяча субкультура не служить
засобом досягнення певної прагматичної мети, на відміну від дорослої
культури, а існує як стихія дитячих переживань. Діти самовиражаються
особистісно і стверджують своє існування в колективі однолітків, а також серед
дорослого співтовариства. Сучасна дитяча субкультура є досить складною
системою, багато в чому закритою для традиційних засобів наукового аналізу.
Якщо раніше дитячу субкультуру вивчали переважно фольклористи,
то сьогодні вона робить виклик психології та педагогіці. Не можна сказати,
що цей виклик остаточно прийнятий, але зрушення є. Термін «субкультура» не
означає, що та чи інша група виступає проти культури, яка є домінуючою в
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суспільстві. Проте в багатьох випадках більшість суспільства ставиться до
субкультури з недовірою та несхваленням [2, с. 151].
Відомий зарубіжний вчений, філософ, професор М. Коган вказує на те,
що культура дитинства двошарова. Один шар – культурні форми,
які створюються дорослими для дитини. Інший – форми її власної діяльності.
Творчість дорослих дозволяє дитині долучитись до досягнень історії культури, і
через
процеси
розпредмечування
стати
культурною
людиною.
Розпредмечування – це процес, у якому властивості, суть, логіка предмету
стають надбанням людини. Таким чином, людина є не тільки творцем культури,
але і її творінням. Розпредмечуючи людський зміст, який міститься
в предметності культури, людина вбирає його в себе, засвоює і присвоює його,
стаючи тією ж самою культурною, суспільною істотою [3, с. 179].
Соціальний розвиток дітей, молоді визначається багато в чому тим, яким
змістом наповнений інформаційний простір, які культурні цінності він
транслює. Складно переоцінити роль ЗМІ як інституту соціалізації
в суспільствах інформаційного типу. Дослідження особливостей впливу ЗМІ
на молодь в умовах пострадянських трансформацій, широко представлено
як в російській, так і в українській соціології. Зокрема, в сучасному
гуманітарному дискурсі в Україні ця тема обговорювалася в публікаціях
О. Ануфрієвої, О. Боришпільця, В. Зінчука, Л. Скокової, І. Шапошникової
тощо [7, c. 111–119]. На сьогодні результати соціологічних досліджень
підтверджують, що молодь є однією з найактивніших груп споживачів на ринку
інформації. Проте важливою і недостатньо дослідженою проблемою,
залишається динаміка процесу інформаційного споживання, сучасні тренди
у характері читання молоддю преси, слухання радіо, перегляду
телепрограм [8, c. 99–126].
Як стверджує Л. Варяниця, дитяча субкультура з одного боку репрезентує
й трансформує кожному новому поколінню дітей соціально-культурні здобутки
нації та людства в цілому (фольклор, гумор, мову, естетичні та релігійні
уявлення, моральні норми тощо), з іншого – у дитячій субкультурі відбивається
все, що створюється самою спільнотою дітей у кожній конкретно історичній
ситуації (мова, мода, іграшки, ігри, гумор, дитячий «правовий» кодекс тощо),
тобто це осередок для розвитку особистості, її поле насичене всім необхідним
для цього процесу. Кожна дитина збагачує загальний простір дитячої
субкультури
особистісними
здобутками,
настановами,
принципами,
традиціями, які вона виносить із своєї сім’ї [4]. До цього хочеться додати,
що кожна дитина особлива і у кожної – своє призначення. Тому нам слід
запам’ятати, що з вишневої кісточки не виросте апельсин, з неї виросте
маленька вишенька.
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Соціально-економічний підхід широко використовується при вивченні
дитинства в рамках соціології сім’ї. У низці досліджень показано вплив
соціально-економічних криз на скорочення числа дітей в сім’ях. При цьому,
як виявилось, загальна соціально-економічна ситуація породжувала не стільки
реальні життєві проблеми, скільки «почуття страху і невпевненості в тому,
що народжені діти отримають належне виховання і освіту» [9, с. 275].
Порівнюючи з японською дитячою субкультурою, японці перекинулися
на повне наслідування європейського стилю.
У всіх містах Японії є спеціальні магазини дитячого одягу для кожної із
субкультур. Особливо їх багато в кварталі Харадзюку. В наслідування
європейської культури виникла найчисленніша і найвідоміша молодіжна
субкультура «Лоліта» [10].
«Лоліта» – наївний і невинний дитячий стиль. Колір одягу в основному
рожевий. Іноді головним убором є чепчик, але часто в руках у них парасолька
від сонця. Самі дівчата називають себе, як «Gothic & Lolita» [10].
Стереотипи в українській дитячій молоді: у колах інтересів та ігровій
активності, виявлено значну орієнтованість жіночих персонажів на сім’ю,
догляд за зовнішнім виглядом та моду, чоловічі персонажі займаються
рухливими іграми та спортом. На ілюстраціях книжок в обох групах (польських
та українських книжках) хлопчикам приписується активність, пов’язана
з руховими, колективними іграми, заняттями спортом, в той час як дівчатка
зайняті «спокійнішими» заняттями – читанням, рольовими іграми з ляльками,
догляд за молодшими дітьми тощо. Майже виключно догляд за молодшими
дітьми, допомога в навчанні, надання першої допомоги, лікування ран тощо
відводиться жіночій статі. Той, хто доглядає та опікується кимось, є,
представлений, як правило, жіночим персонажем (і дитиною, і дорослим), а той,
кого доглядають чи надають послугу – чоловічим персонажем. До переліку
особистісних якостей, асоційованих з хлопчиками, належать сміливість,
фізична сила, кмітливість, цікавість, допитливість, розум. Жіночі персонажі
пов’язані з такими рисами, як акуратність, схильність до чистоти та порядку,
посидючість, терплячість. Цікаво, що схильність до девіантної поведінки
властива лише хлопчикам: вони розбивають м’ячем вікна, стріляють з рогатки
у птахів, ображають дівчат, бешкетують, поводяться нечемно; поведінка
жіночих персонажів завжди перебуває у межах позитивної поведінкової норми.
Загалом, можна сказати, що на ілюстраціях відображені уявлення авторів
книжок про чоловічих персонажів як активних суб’єктів, а жіночим
персонажам нав’язують більше нормативних правил, якою повинна бути,
як повинна себе вести дівчинка, отже, маємо відображення дихотомії чоловік
(суб’єкт) – жінка (об’єкт), що лежить в основі гендерних стереотипів.
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Підсумовуючи, що на початку третього тисячоліття все більш
очевиднішим є те, що формування гармонійних (гуманних) стосунків дитини
стає сьогодні основною метою її виховання в сім’ї та дитячій групі, досягнення
цієї мети неможливе без розгадування «таємниці дитинства», розуміння
і збереження дитячої субкультури – могутнього потенціалу нових шляхів
розвитку людства [6, c. 282].
Дитинство – період пізнання людиною навколишнього світу, період
становлення
її
особистості,
системи
ціннісних
орієнтацій,
які визначають місце людини в природі та в суспільстві. Не забуваймо,
що дитина не просто маленький дорослий, який менше знає або менше вміє,
а істота, яка володіє якісно відмінною від дорослого психікою.
В міру накопичення знань та навичок створюються передумови духовного
зростання особистості. Роблячи висновок, що дитяча субкультура –
це соціально-культурний простір, який перемежовується з простором культури
дорослих. З огляду на функції дитячої субкультури ми маємо стверджувати, що
вона є агентом соціалізації особистості дитини. Ґрунтовного аналізу потребує
проблема соціалізації дошкільників і молодших школярів у рамках дитячої
субкультури.
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ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХУ ЗА ПРАВА ЖІНОК
НА СУЧАСНИЙ ФЕМІНІЗМ
Ряд деяких подій останнього часу та змін, що відбуваються у вищих
політичних колах, мають значний вплив на громадськість як в національних,
так і світових масштабах, знову привертає увагу до питань гендерної рівності
та дещо змінює вектор підходів до їх вирішення. Під впливом засобів масової
інформації, а також унаслідок діяльності деяких радикальних рухів,
утворилася суспільна думка, через призму якої в масовому використанні
поняття «фемінізм» часто сприймається як дещо негативне, хоча мало хто
розбирається в його реальній природі, значенні і, тим більше, історії.
В даній статті розглянуто як історичні етапи руху за права жінок, які мають
назву «хвилі фемінізму», зроблено аналіз подій, досягнень та наслідків цього
руху, так і спроба виробити певний прогноз розвитку феміністичних рухів
та концепцій у ХХІ столітті, з урахуванням останніх суспільних зрушень
та впливу еволюції гендерної рівності на становище сучасного фемінізму.
Ключові слова: гендерна рівність, жіночий рух, фемінізм, історія
міжнародних відносин, теорія міжнародних відносин.
Історіографія дослідження включає як праці вітчизняних науковців,
так і зарубіжних. Вивченням даного питання займалися такі українські
дослідники як І. Ворчакова, Н. Грицяк, Т. Злобіна, Л. Кобелянська,
Т. Марценюк, Т. Мельник, А. Романюк та інші. До іноземних дослідників
та історичних постатей, які вплинули на розвиток феміністичного руху,

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

передусім, належать: С. де Бовуар, М. Лір Дж. Міллс, Р. Уолкер,
М. Уолстронкрафт, Р. Фрейджер, Дж. Фейдімен, М. Хевскворт тощо.
Окрім того, в даній статті використовуються матеріали засобів масової
інформації, а також положення міжнародних документів.
Словник сучасного гендерного мислення дає наступну низку визначень
терміну «фемінізм»:
– це громадський рух жінок за зрівнювання їх прав і з чоловіками, напрям
діяльності за поліпшення становища в суспільстві й утвердження гендерної
демократії в усіх сферах життя;
– це ідеологія рівноправності жінок з чоловіками;
– напрям наукового дослідження [7, с. 236].
З кожного визначення не випливає жодної від’ємної складової,
яка б могла мати прямий негативний вплив на суспільство.
Однак, беззаперечним є той факт, що фемінізм у всіх його інтерпретаціях
та проявах впливав як на суспільне життя держав, так і на політичні теорії
та концепції.
У розвитку фемінізму можна виокремити такі етапи: перший –
це фемінізм «першої хвилі», який розпочався від зародження руху за права
жінок і тривав до 20-х років XX ст. З 60-х рр. XX ст. бере початок фемінізм
«другої хвилі», або неофемінізм. Багато дослідників вважають, що з середини
90-х років починається третій етап – фемінізм «третьої хвилі» [11; 18].
Питання гендерної рівності постало вперше під час Війни за незалежність
Сполучених Штатів Америки у 1775–1783 рр. Пізніше цей рух за права жінок
був названий «першою хвилею фемінізму». Ще у 1792 р. в книзі «Захист прав
жінки» Мері Уолстронкрафт вимагала громадянської рівноправності для жінок.
Цю працю можна вважати першою основою для феміністичного руху
та подальшого визнання прав жінок.
Початком організованого руху за права жіноцтва вважається 1848 р.,
коли в Сенека Фоллз (штат Нью-Йорк, США) пройшов з’їзд із захисту прав
жінок під гаслом «Усі жінки і чоловіки створені рівними». Водночас, під час
революцій у Європі в середині ХІХ століття відбувається новий поштовх для
розвитку Жіночого руху. Активізується боротьба за політичне та громадянське
гендерне рівноправ’я. У Франції виникають жіночі клуби, а в Австрії
та Німеччині з’являються перші спілки з відстоювання політичних прав жінки
[4, с. 70–73].
У 1869 році Джон Стюарт Міллс опублікував свою працю
«Підпорядкування жінок», у якій відзначив, що «законодавча підтримка
підпорядкування однієї статі іншій – шкідлива і є однією з головних перешкод
на шляху до загальнолюдського удосконалення» [16].
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Того ж року у США створено організації, які згодом, у 1890 р. утворили
Національну американську асоціацію за жіноче виборче право. В 1882 р.
у Франції виникла Французька ліга прав жінок, а у 1888 р. американські
феміністки домоглися створення першої міжнародної жіночої організації –
Міжнародна рада жінок. Вперше виборче право жінок було затверджене
у 1893 р. в Новій Зеландії [4, с.72].
На зламі століть Британський парламент ухвалив закони, що надали
право неодруженим забезпеченим жінкам вступати до університетів, медичних
шкіл, володіти власністю і управляти нею (з 1882), а з 1894 р. дав жінкам право
голосу на місцевих виборах [16, с. 26]. На сьогоднішній день монархом
Великобританії впродовж багатьох років та вже не вперше є королева,
а уряд вже вдруге в історії очолює жінка, однак, при цьому британська палата
лордів і нині залишається у виключній «владі» чоловічої статі.
Після Другої світової війни розпочинається «друга хвиля фемінізму»,
яка стає масовим явищем. Питання гендерної рівності набуло найбільшого
розмаху. Зокрема, статусу міжнародного та був створений юридичний механізм
реалізації гендерної рівності. Так, Статутом Організації Об’єднаних Націй
загально
визначений
принцип
рівності
чоловіків
та
жінок
як зобов’язання поважати права всіх людей незалежно від статі [12].
У Загальній Декларації прав людини 1948 р. було проголошено, що люди рівні
незалежно від раси, кольору шкіри, національності, віросповідання, а також
статі [5]. У 1967 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла вузькопрофільний
документ – Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок, що стало
результатом багаторічної роботи міжнародних жіночих об’єднань. В тому числі
деяким міжнародним жіночим організаціям надано консультативний статус при
ООН та її спеціалізованих установах [10].
Вагоме місце в історії шляху жіноцтва до досягнення рівних можливостей
та поваги до прав жінок посідають міжнародні жіночі конференції, що набули
найбільшого розвитку в останні десятиліття. На момент заснування ООН рух
за гендерну рівність все ще перебував на відносно початковому рівні.
Лише в 30 з 51 держав-членів ООН існувало рівне виборче право для чоловіків
і жінок та дозволялось займати державні посади. Впродовж перших десятиліть
робота ООН на шляху вирішення проблем рівноправності жінок
зосереджувалась переважно на зборі інформації про їх становище та, власне,
на
безпосередньому визначенні
юридичних
та
цивільних
прав.
Але це виявилось не достатньо ефективним. Тому наступним етапом стала саме
організація міжнародних конференцій з питань жіноцтва. Метою даних
конференцій була розробка стратегії та плану дій щодо поліпшення стану жінок
в світі. Ці заходи розпочиналися з формування звичайних поглядів на жінок,
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з точки зору їх потреб у розвитку, й охоплювали в тому числі їх суттєвий вклад
в процес розвитку в цілому, задля розширення й забезпечення їх прав
і можливостей повноцінно брати участь у приватному та державному житті
суспільства. З 1975 р. по 1995 р. відбулося чотири масштабні світові жіночі
конференції, кожна з яких була вагомішою та впливовішою за попередню.
Було розроблено декілька поступових планів дій, які мали на меті досягнення
гендерної рівності, ліквідацію дискримінації за статевою ознакою,
рівний доступ та використання прав, свобод і можливостей жінками
і чоловіками тощо. Змінилось бачення поняття «розвитку» – тепер не він
служив прогресом жінок, а вони повноправно брали участь в розвитку [10].
При ООН створювались нові відомства з питань поліпшення становища жінок у
світі, а у грудні 1979 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято ще один
фундаментальний документ – Конвенцію про ліквідацію всіх форм
дискримінації жінок, яку ще називають «Білль про права жінок» [8].
Цей документ юридично об’єднав 165 держави-члени ООН і зобов’язав їх
кожні чотири роки доповідати про заходи щодо подолання проблем гендерної
дискримінації. У 1999 р. було складено Додатковий протокол до даної
Конвенції, завдяки якому жінки-жертви статевої дискримінації отримали
можливість подавати скарги в міжнародний договірний орган.
Аналіз даних ООН на той час показав, що покращення статусу жінки
та зниження рівня дискримінації торкнулися лише невеликої кількості жінок.
Дуже повільно просувалося поліпшення становища жінок в країнах,
що розвиваються. Цілі другої половини Десятиліття жінок під егідою ООН
не було досягнуто. Тому третя та четверта всесвітні жіночі конференції,
що відбулися у в Найробі 1985 році в Пекіні 1995 р. відповідно, стали
найсильнішими поштовхами до більш конкретної діяльності з досягнення
гендерної рівності в державах світу. Пасивна та активна участь жінок
в політичному житті держав була визнана не лише законним правом,
але й суспільно-політичною необхідністю, почали відбуватися зміни
безпосередньо в національних законодавствах, політичній та громадській
діяльності із залученням жінок.
Головною ж метою четвертої всесвітньої жіночої конференції стала
реструктуризація підходу до проблеми та звернення основної уваги із самих
жінок на концепцію статей загалом. Тільки таким чином жінки могли б
отримати повний спектр можливостей займати належне їм по праву місце і роль
на рівні із чоловіками у всіх сферах життя. Це ще раз підкреслювало, що права
жінок є невід’ємною частиною загальних прав людини, а гендерна рівність –
це всесвітня соціальна проблема, вирішення якої принесе позитивні наслідки
для суспільства.

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

Гендерний елемент має на увазі не зосередження на потребах жінок та
їх становища в суспільстві, а на реформуванні всієї структури суспільства,
й потребує проведення аналізу наслідків заходів урядів як для жінок, так і для
чоловіків, а також аналіз потреб жінок і чоловіків в сукупності. Виникла
необхідність цілісної перебудови інститутів та процесу прийняття політичних
та економічних рішень. За ООН було закріплено головний обов’язок контролю
над виконанням положень Платформи, а також з боку всесвітньої організації
надано ряд рекомендацій та закликів до держав-членів, інших міжнародних
та неурядових організацій, й до приватного сектора вживати заходи для
досягнення гендерної рівності. Генеральний секретар ООН також запровадив
посаду спеціального радника з гендерних питань, який мав забезпечувати
в рамках всієї системи обліку гендерного компоненту у всіх сферах діяльності
ООН [10].
Зрештою, у 2000 р. на Саміті тисячоліття ООН було прийнято
Цілі розвитку тисячоліття, й однією з 7 головних цілей, гендерна рівність
отримала окремий пункт: «Заохочення гендерної рівності та розширення
повноважень жінок» [17].
Саме діяльність всесвітніх жіночих конференцій під егідою ООН
та жіночих міжнародних неурядових організацій допомогли акцентувати увагу
світового співтовариства на проблемі гендерної рівності. На їх основі
приймались й інші документи про соціальні, культурні та економічні права,
низка конвенцій та рекомендацій ООН й інших міжнародних організацій.
Окрім того, фемінізм «другої хвилі» або, як його інакше називають
науковці, неофемінізм приніс не лише нові погляди на місце жінки
у суспільстві, а й створив нове поле досліджень феміністичних теорій.
Зокрема, саме в цей період виокремлюється поняття гендеру та окреслюється
його фундаментальна відмінність від статі. Словник з сучасного гендерного
мислення дає наступне визначення: «гендер – це змодельована суспільством
та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм
та характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу
мислення, ролей та відносин між жінками та чоловіками, набутих ними
як особистостями в процесі соціалізації, що насамперед визначається
соціальним, політичним, економічним та культурним контекстами буття»
[7, c. 43].
Розвиток неофемінізму також сформував в ньому такі умовні напрями,
кожен з яких має свої особливості: ліберальний фемінізм, фемінізм
соціалістичний (марксистський) і радикальний. Зокрема поява в колах
«нових лівих» радикальних феміністів викликало критичну реакцію молодого
покоління й підйом «третьої хвилі фемінізму», яка триває від початку
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1990-х рр. Виключною особливістю фемінізму «третьої хвилі» є те, що він
не прийшов на заміну попереднього напряму, а існує паралельно з ним.
Фемінізм цього напряму не намагається з’ясувати, ким є сучасна жінка,
а зосереджується передусім на тому, ким вона може бути, якщо забажає [11].
Тобто, «третя хвиля фемінізму» є не таким продовженням другої,
як її відгалуженням, й розвиваються вони паралельно.
Фемінізм третьої хвилі є різноманітним і саме це робить його
суперечливим. Представники руху прагнуть поєднати досвід, накопичений
білими феміністками, організаціями кольорових феміністок, ЛГБТ-спільнот
тощо. Тобто вони можуть одночасно підтримувати протилежні цінності:
сексуальну свободу та вимагати сімейної вірності, боротися проти порнографії
й бути байдужими щодо неї або навіть схвалювати її тощо. На думку
феміністок, гендеризація суспільного життя стала фактом, тому актуальним
є створення можливостей для вільного виявлення та реалізації індивідуального
розуміння жіночності [11]. Щось споріднене в даному випадку
прослідковується із ліберальним фемінізмом, який концентрується на цінності
індивіда та його потребах, не залежно від статі, раси, національності та інших
соціально-етнічних ознак.
У межах напряму сформувалися такі нові цілі: по-перше, боротьба з усіма
можливими причинами, які породжують суспільну несправедливість, і не лише
стосовно жінок; по-друге, розвиток освіти молодих жінок, щоб вони були
вільними, щасливими та гордими за себе й не боялися реалізовувати обрані
цілі. Феміністки «третьої хвилі» приділяють менше уваги, порівняно
з
представницями
попередньої
хвилі,
відносинам
між
жінками
і чоловіками та проблемі дискримінації жінок. Натомість вони акцентують
увагу на питаннях розподілу сил та влади з метою проведення такої
трансформації, за якої кожна жінка могла б реалізувати свою жіночість повною
мірою будь-де – як в професійному, так і в родинному житті. Показовим є те,
що організації, котрі ідентифікують себе як феміністичні «третьої хвилі»,
об’єднують не лише жінок, а й чоловіків та представників різних меншин [11].
Таким чином третя хвиля фемінізму привносить у феміністичну теорію
нові типи фемінізму, такі як: культурний, антирасистський, постмодерністський
та конструктивістський.
Жіночий рух став міжнародним рушієм, який об’єднав за рівність,
розвиток і мир представників всіх регіонів світу. Консервативна риторика
деяких світових лідерів, ультраправий популізм, що поширюється в рядах
політичної еліти держав-лідерів, розвиток ісламського фемінізму, загострення
проблеми насильства над жінками та військові конфлікти в країнах Близького
Сходу… Внаслідок цих та інших політичних й суспільних змін, у поєднанні
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із теоріями та ідеологією, яку провадить фемінізм «третьої хвилі»,
сьогодні феміністичні рухи по всьому світу стали об’єднуючими не лише для
захисників прав і свобод жіноцтва, але й для борців проти інших форм
дискримінації: расизму, нацизму, ксенофобії, гомофобії тощо. Прихильники
рівності та антидискримінації в усіх її проявах, захисників прав людини,
не залежно від статі, раси, національності, віросповідання, сексуальної
орієнтації, соціального статусу збираються на багатотисячні мітинги по всьому
світу, при цьому найбільш ініціативними виявляються саме представники
фемінізму [14].
ХХІ ст. можна вважати століттям вже не боротьби за гендерну рівність,
а скоріше періодом її становлення, утвердження та реалізації задекларованих
принципів. Деякі дослідники та громадські діячі останні роки говорять про
початок нової хвилі феміністичного руху – четвертої [14; 15]. Однак окремі
спалахи поки не були об’єднані в одне ціле. Події останнього часу, а також
стрімкий розвиток сучасних технологій, можуть безпосередньо сприяти цьому.
Так, наприклад, восени минулого року новинні мережі вибухнули цілою серією
статей про нові законопроекти в сусідніх Польщі та Російській Федерації,
що стосувались повної або часткової заборони абортів [3; 6]. За подібних подій
жіноча частина суспільства може бути позбавлена прав, наданих їм шляхом
багаторічної боротьби.
Окрім того, гендерна рівність передбачає рівноправ’я представників обох
гендерів, а сьогодні в деяких суспільствах спостерігається нова, зворотня,
проблема – применшення прав чоловіків. Таким чином проблема гендерної
рівності нарешті стає не лише «жіночою проблемою», тому залучає підтримку
й чоловічої частини суспільства.
На додачу до всіх змін та проблемних питань, що постають сьогодні,
сексистські висловлювання нових світових політичних лідерів, які лунають
останнім часом [2] можуть послужити приводом до майбутніх більш
масштабних та радикальних подій на тлі боротьби за реалізацію засад гендерної
рівності.
Власне, такі рухи вже починаються відбуватися і підтвердження цього –
нещодавній Глобальний жіночий марш. Основною особливістю «четвертої
хвилі фемінізму», якщо саме таку назву отримає дане явище, може стати
глобальність руху, інклюзивність, та цілісне мислення. Деякі гасла з маршів
є спробою включити основні проблеми людства до порядку денного
та розглянути їх в тому числі як «жіночі питання». Світові спільноти,
що об’єднуються навколо спільних цінностей попри усі можливі національні,
расові, релігійні, культурні та інші відмінності, в майбутньому можуть стати
впливовими політичними гравцями [14].
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Поки що неможливо визначити її принципових відмінностей та позицій,
однак можна висловити припущення, що «четверта хвиля фемінізму» може
стати органічним продовженням попередньої, однак з підсиленим ефектом
та конкретизацією ідей. Перед науковцями та державними діячами всього світу
найближчим часом може виникнути необхідність оперативно реагувати
на виклики потенційної «четвертої хвилі фемінізму». Це відкриває нові
горизонти для теоретичних та прикладних досліджень, нововведень
у феміністичні теорії, гендерної експертизи національних законодавств
та внесення відповідних змін до них тощо.
Зі свого зародження, феміністичний рух пройшов декілька етапів
становлення й розвитку, внаслідок своїх досягнень зазнавав змін,
розширювався та розгалужувався. Це посприяло створенню умов для реалізації
творчого потенціалу жінок, який раніше був непоміченим та неоціненим,
що в свою чергу дозволило поступово залучати їх до усіх сфер суспільного
й політичного життя держав світу, брати участь у діяльності міжнародних
організацій
та
переговорах,
зрештою
отримати
право
вибору,
що розповсюджується на всі галузі життя. Парадигма взаємовідносин
між гендерами та погляди на гендерну рівність змінюються щодня, водночас
створюючи й нові нагальні проблеми. Однак, принципи гендерної рівності,
які було закладено феміністичним рухом попередніх хвиль, реалізуються
переважно в розвинутих державах із демократичним режимом, хоча навіть тут
знаходяться перешкоди. У більшості країн світу, що розвиваються, особливо
із сильним впливом ісламського релігійного чиннику, жінки досі піддаються
різним формам дискримінації, а отже, феміністичні рухи та теорії все ще мають
широке поле для діяльності та подальших досліджень.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Метою даної статті є систематизація міжнародних засад регулювання
адвокатської діяльності, аналіз їх впливу на законодавство України у даній сфері.
Стаття присвячена міжнародно-правовим документам глобального та
регіонального характеру, що стосуються адвокатської діяльності. В статті
розглянуто міжнародно-правові документи, які регулюють діяльність
адвокатури, зокрема, такі як: «Загальна декларація прав людини» 1948 р.,
«Міжнародний пакт про громадянські та політичні права» 1966 р., «Основні
положення про роль адвокатів» 1990 р.,»Хартія основних принципів європейської
адвокатської професії» 2005 р., та інші. Проаналізовано їх вплив на національне
законодавство України, рівень їх імплементації у Законі України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р. та «Правилах
адвокатської етики» 2012 р. У статті порівняно функції адвокатури
на глобальному, регіональному і національному рівнях та проаналізовано її роль
у різних міжнародно-правових документах. Розглянуто окремі положення
документів ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, їх вплив на адвокатуру
та значення їх на глобальному та національному рівнях.
Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, адвокатура, захист,
права людини, верховенство права.
Постановка проблеми. Адвокатська діяльність – це незалежна, самостійна
діяльність адвоката, спрямована на захист, представництво, надання інших видів
правової допомоги клієнту. Діяльність адвоката, у більшості випадків,
регулюється національним законодавством. У актах щодо діяльності адвокатів та
адвокатури в багатьох державах згадується про міжнародні засади діяльності
адвокатів. Проте, ніде не зустрічається перелік таких документів: характеристика
їх ролі і функцій є причиною приділення неналежної уваги міжнародно-правовим
документам, що регулюють адвокатуру. І навпаки, у міжнародному приватному
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праві прийнято вважати, що регулювання діяльності адвоката – це компетенція
національного законодавства держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики. Питання
міжнародно-правового
регулювання
діяльності
адвокатури
вивчали
Є. Васьковский, І. Гловацький, М. Ларін, Н. Бонналь та інші. Проте, в роботах
даних вчених лише перераховувались міжнародно-правові документи,
які торкаються діяльності адвокатів. Ця тема не була широко розкрита
та проаналізована. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності не були
предметом окремого дослідження, висвітлювалися поверхнево, що зумовлює
доцільність дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для того, щоб робота адвоката
була ефективною, він повинен керуватись не лише нормами національного права,
які визначають основні принципи та напрями діяльності, а й нормами
міжнародного права, в т.ч. тими, що встановлюють загальноприйняті стандарти
у сфері адвокатської діяльності. Основна функція адвокатури – служіння
інтересам правосуддя, а також захист прав та свобод людини. Із вказаного слідує,
що будь-які міжнародно-правові акти, які торкаються теми прав та свобод
людини, є основоположними для адвокатів.
Одним із перших міжнародних документів, який встановлює захист прав
людини і одночасно опосередковано може регулювати діяльність адвокатів, є
«Загальна декларація прав людини», прийнята і проголошена резолюцією 217 A
(III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.. Ст. 7 вказаного документу
закріплює право кожної людини на правовий захист. Статті 8–11 вказаного
документу наголошують на важливості права кожної людини на прилюдний
розгляд справи, незалежних суддів, а також забороняють безпідставний арешт,
або затримання; закріплюють презумпцію невинуватості [1].
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. деталізує
положення згаданої Декларації 1948 р. щодо необхідності захисту прав
та свобод людини, про справедливий розгляд справ, та заборону незаконного
затримання, тощо. Так, ст. 2 ч. 3 Пакту 1966 рзобов’язує кожну державу,
що бере участь у цьому Пакті, забезпечити ефективний засіб правового захисту
всякій особі, права та свободи, визнані цим пактом, якої порушено. Вказаний
документ закріплює доступність правового захисту всім, хто його потребує [2].
На восьмому Конгресі ООН з попередження злочинів 1990 р. були прийняті
«Основні положення про роль адвокатів». Які закріплюють право затриманих на
допуск до адвокатів і юридичної допомоги; розглядають питання кваліфікації і
підготовки адвокатів, їхнього обов’язку і відповідальності; затверджують право
на професійні асоціації адвокатів, тощо.
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Всі вищевказані документи мають загальний характер. Закріплення окремих
положень із вищевказаних документів відбулось у Законі України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [6].
Проте, існують також регіональні нормативно-правові документи,
які за змістом є більш спеціалізованими і здійснили значний вплив
на законодавство України у сфері адвокатури й адвокатської діяльності.
До таких документів, зокрема, належить «Загальний кодекс правил для адвокатів
держав ЄС» 1988 р. [8] Документ встановлює для адвоката не лише юридичні,
але й моральні обов’язки перед суспільством, клієнтом, судом, іншими органами
влади та представниками професії. Роль адвоката у суспільстві – підтримання
верховенства права і демократії. Метою прийняття даного кодексу
є розробка загальних правил, застосовних до діяльності адвокатів, які займаються
міжнародною практикою в Європейському Економічному Просторі, незалежно
від того, до якої адвокатської асоціації чи правового товариства вони входять.
Слід зазначити, що на сучасному етапі вступу України до ЄС є доречним
прийняття правил та принципів, що закріплені у вказаному Кодексі,
до національного законодавства України з метою подальшої інтеграції [8].
25 листопада 2006 р. Радою адвокатських асоціацій та правничих товариств
Європи була прийнята «Хартія основних принципів європейської адвокатської
професії». Вона складається з десяти принципів та коментарів до них. Зокрема,
закріплено принцип чесності та порядності адвоката. Для того,
щоб завоювати довіру клієнтів, третіх сторін, судів та держави, адвокат має бути
гідним довіри. Це досягається належністю до поважної професії, з чого випливає
вимога до адвоката уникати дій, що можуть зашкодити як його власній репутації,
так і репутації професії загалом та підірвати довіру до неї з боку суспільства [5].
У «Правилах адвокатської етики України» пункт про чесність та гідність адвоката
відсутній. Це аргументовано тим, що «гідність», «чесність», «добропорядність»
є не юридичними категоріями, крім того вони є досить суб’єктивними,
тому оперувати ними в законодавстві не варто [7]. «Хартія основних принципів
європейської адвокатської професії» наголошує, що адвокат повинен
уникати негідної поведінки, яка може викликати у суспільстві негатив щодо
його професії [5] Правила адвокатської етики, затверджені Установчим З’їздом
адвокатів України 17 листопада 2012 р. частково ввібрали в себе положення
Хартії [7].
Ряд рекомендацій Кабінету Міністрів Ради Європи також містять
положення, що стосуються діяльності адвокатів: «Про юридичну допомогу
в цивільних, торгових і адміністративних справах» від 1976 р. [9] та ін.
Українське законодавство потребує вдосконалення у сфері регулювання
адвокатської діяльності, адже адвокатура – це дуже важливий правовий механізм,
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який забезпечує захист прав людини та громадянина, змагальність судового
процесу і справедливе правосуддя. Правила адвокатської етики все
ще потребують імплементації міжнародно-правових стандартів, та уніфікації вже
існуючих положень.
Висновки. Питань регулювання діяльності адвокатури торкаються багато
міжнародних документів. Один із перших – це Загальна декларація прав людини
1948 р., яка закріплює права на захист, верховенство права і презумпцію
невинуватості. Наступні універсальні міжнародно-правові акти тільки
розширювали положення «Декларації у сфері регулювання адвокатської
діяльності». Хоча такі акти не торкались визначення поняття «адвокат»
безпосередньо,
але опосередковано мали вплив на адвокатську діяльність. Закон України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р. закріплює основну функцію
адвоката – захист прав людини, міжнародно-правові акти у цій сфері
опосередковано регулюють діяльність адвоката.
Значним кроком у сфері міжнародно-правового регулювання адвокатської
діяльності стали Основні положення про роль адвокатів, що були прийняті на
Восьмому Конгресі ООН 1990 р. Це перший глобальний документ,
який закріплює права та обов’язки адвоката.
Велике значення для адвокатури має «Хартія основних принципів
європейської адвокатської професії», що була прийнята 25 листопада 2006 р.
Радою адвокатських асоціацій та правничих товариств Європи. Хартія містить
десять принципів адвоката. Для України вона є значимою не лише для
покращення діяльності адвокатури, але й у цілях євроінтеграції українського
законодавства. Хартія закріплює основні принципи, якими повинен керуватись
європейський адвокат. Правила професійної етики, затверджені Установчим
З’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 р. частково ввібрали в себе
положення Хартії. Проте, потрібно докласти ще чимало зусиль для удосконалення
українського законодавства у даній сфері. Одним із найважливіших завдань
Національної асоціації адвокатів України є інтеграція у міжнародну спільноту
адвокатів, підвищення кваліфікаційного рівня, уніфікація українського
законодавства
із
європейськими
стандартами
у
сфері
адвокатури
й адвокатської діяльності.
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ЗАХИСТ І ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ПЕРІОД
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
Метою даного дослідження є аналіз міжнародних і національних правових
питань охорони культурних цінностей в умовах військового конфлікту. Дана
мета визначила наступні завдання: сформулювати поняття і класифікація
культурної цінності; розглянути історичний розвиток інституту культурних
цінностей; вивчити заходи міжнародно-правового захисту культурних
цінностей; визначити значення міжнародного співробітництва в галузі
охорони культурних цінностей для міжнародних відносин, зовнішньої політики
України; вивчити документи міжнародного гуманітарного права, що
представляють захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту;
сформулювати проблеми повернення культурних цінностей після закінчення
збройного конфлікту.
Об’єктом дослідження є культурні цінності, наділені особливими
властивостями (художні твори, стародавні ікони, рідкісні музичні
інструменти та ін.)
Методологічну основу дослідження становить загальнонауковий
системний підхід до розгляду поставлених завдань з використанням
формально-юридичного,
порівняльно-правового,
системно-структурного,
історичного та інших методів пізнання.
Нормативною базою дослідження були: Гаазька конвенція про захист
культурних цінностей під час збройних конфліктів 1954 році, Конвенція
про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, прийнятої 1972 р.
Ключові слова: культурно-історичні пам’ятки, культурні цінності,
міжнародні документи, культурна спадщина, ЮНЕСКО, міжнародна правова
база.
Постановка проблеми. Проблеми захисту та збереження культурних
цінностей постійно перебувають у полі зору світової спільноти. Процеси
адаптації національного законодавства держав світу до міжнародних стандартів
із захисту культурних цінностей, зокрема, під час збройного конфлікту
є показниками ступеня розвитку суспільства. З огляду на політичну ситуацію,
яка склалася в Україні, подальша доля культурних цінностей кримських музеїв,
що є частиною державного Музейного фонду України, є вкрай не
передбачуваною. Тому охорона культурної спадщини, вироблення ефективних
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підходів до її збереження та популяризації є одним з пріоритетних напрямів
сучасної внутрішньої та зовнішньої політики України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики.
Питання міжнародно-правової охорони культурної спадщини під час
збройних конфліктів досліджували, зокрема, такі українські юристиміжнародники як Е. Александров [1], М. Богуславській [3], Л. Галенська [6],
В. Максимов [14] та ін. Серед зарубіжних вчених, які безпосередньо вивчали
загальнотеоретичні питання міжнародно-правового захисту культурних
цінностей, необхідно відмітити Т. Флессаса, Р. Кіффі, Дж. Меррімана та
Л. Протта. Теоретичні основи міжнародно-правого захисту культурних
цінностей в умовах військового конфлікту не були ґрунтовно та систематично
досліджені в українській правовій науці, висвітлювалися поверхнево,
що зумовлює доцільність дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Культурна спадщина має
соціально значиму функцію підтримки стабільності держави і становить
необхідну складову національної ідентичності суспільства. Кожен народ
повинен знати свої історико-культурні коріння. Світовий досвід свідчить,
що одним з найвиразніших індикаторів рівня цивілізованості сучасного
суспільства, його національної гідності і самосвідомості є ставлення
суспільства (держави) до своєї культурної спадщини: до вивчення, збереження
цінних історико-культурних об’єктів і,нарешті, створення законодавчо-правової
бази, здатної забезпечити необхідні умови існування і нормального
функціонування нерухомих пам’яток [8].
Вказане становить надзвичайну актуальність для сучасного українського
суспільства. В Україні, державі з надзвичайно багатоюкультурною спадщиною,
яка є об’єктивним свідченням багатовікової історії і культурного поступу
народу, саме історико-культурне надбання може бути тим стрижнем, навколо
якого відбувається згуртування нації і розбудова європейської держави [13].
Війни, конфронтації і конфлікти, що спалахують між двома або більше
сторонами, завжди становили серйозну загрозу длякультурної спадщини
конфліктуючих держав. На жаль, найчастіше ця загроза знаходить своє
вираження у руйнуванні численних культурних цінностей (як рухомих,
так і нерухомих): пам’ятників, музеїв, бібліотек, архівів і ін. В результаті
людство виявляється позбавленим частини незамінної культурної спадщини
[20].
Після Першої світової війни було зруйновано велику кількість культурних
цінностей, зокрема,в Реймсі, Лувені і Аррасі. Проте Друга світова війна завдала
значно більших збитків через регулярні бомбардування, вивезення культурних
цінностей з окупованих територій, а також внаслідок довготривалості самого
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конфлікту. До сьогодні не припиняються численні суперечки навколо
предметів культури, переміщених під час Другої світової війни, незважаючи на
цілий ряд багатосторонніх і двосторонніх угод, переговорів між колишніми
воюючими сторонами, завершених або триваючих судових розглядів
у національних судах [15].
Сторона-переможець конфлікту історично здійснювала розграбування
культурних цінностей переможеного народу, які оголошувалися «військовими
трофеями». Захоплення трофеїв у минулі часи зумовлювалося не так їх
культурною значущістю, скільки їх монетарною вартістю у вигляді
дорогоцінного металу та інших матеріалів, з яких вони були виготовлені [19].
Окремо від практики «міждержавного мародерства» існує індивідуальне
розграбування, якому сприяють наслідки збройних конфліктів, особливо якщо
вони носять тривалий характер або супроводжуються військовою окупацією.
До таких наслідків належать соціально-економічна нестабільність, злидні
і ослаблення, або, навіть, відсутність адміністративних органів влади,
що забезпечують правопорядок (якщо вони тимчасово заміщуються
окупаційною владою).
Першим міжнародним документом з охорони культурних цінностей став
Договір щодо охорони художніх і наукових закладів та історичних пам’яток,
т. зв. Пакт Реріха від 15 квітня 1935 р., який підписали представники 21 країни
на чолі з президентом США Франкліном Делано Рузвельтом [16].
На даному етапі розвитку української держави виникає низка проблем
щодо охорони культурної спадщини. Термін «збереження культурної
спадщини» визначається в українському законодавстві як система правових,
фінансових, інформаційних та інших заходів щодо збереження, відповідного
використання, забезпечення захисту, реставрації об’єктів культурної спадщини
[17].
Україна стала членом ЮНЕСКО 12 травня 1954 р. За цей час Україною
було ратифіковано велику кількість міжнародних документів з питань охорони
пам’яток культури [12].
Гаазька конвенція із захисту культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту від 14 травня 1954 р. – основний міжнародно-правовий документ
ЮНЕСКО. Конвенція охоплює як рухомі, так і нерухомі цінності, в тому числі
пам’ятники архітектури, мистецтва та історії, археологічні місця розташування,
твори мистецтва, рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного
чи археологічного значення, а також наукові колекції всіх видів [5].
Разом з Конвенцією було прийнято Протокол, що стосується рухомих
культурних цінностей і складних питань їх реституції. Протокол забороняє
вивезення таких цінностей з окупованої території і вимагає їх повернення
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на територію тієї держави, з якої вони були вивезені. Протокол також забороняє
утримувати такі цінності в якості військових репарацій [11].
При Організації Об’єднаних Націй з метою співробітництва у сфері освіти,
науки і культури було створено «Комітет всесвітньої спадщини».
Даний комітет формує список цінностей всесвітньої спадщини, які знаходяться
в небезпеці, в тому числі й у небезпеці внаслідок збройних конфліктів [23].
До найважливіших міжнародних угод, прийнятих з ініціативи ЮНЕСКО,
слід передусім віднести Конвенцію про охорону всесвітньої культурної
та природної спадщини 1972 р. та Рекомендацію щодо охорони на
національному рівні культурної та природної спадщини 1972 р. [21]. Ухвалена
Генеральною конференцією Організації Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури 16 листопада 1972 р., Конвенція про охорону всесвітньої
культурної та природної спадщини залишається основним документом, який
регламентує міжнародне співробітництво у пам’яткоохоронній сфері. За цей
час Конвенцію ратифікували та визнали понад 140 держав світу. Україною
приєдналася до вказаної конвенції Указом Президії Верховної Ради України
4 жовтня 1988 р. [24].
У 1991 р. було розпочато процес перегляду Конвенції, який призвів
до проведення переговорів і прийняття в березні 1999 р. в Гаазі Другого
протоколу до Конвенції [18].Вказаний Протокол зміцнює ряд положень
Конвенції, що стосуються охорони та поваги культурних цінностей і поведінки
в період військових дій. Крім того, Протокол вводить принципово нову систему
захисту культурних цінностей [2].
Культурна цінність, у відповідності до вказаного Протоколу, повинна
відповідати трьом умовам: об’єкт повинен мати виняткове значення для
людства; охоронятися завдяки прийняттю на національному рівні належних
правових і адміністративних заходів, які визнають його виняткову культурну
та історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
не використовуватися для військових цілей або прикриття військових об’єктів.
Також Другий протокол підвищує ефективність охоронних заходів, так як
безпосередньо передбачає переслідування за тяжкі злочини проти культурних
цінностей і умови настання індивідуальної кримінальної відповідальності [10].
Другий протокол набув чинності 9 березня 2004 р. для його перших 20 державучасників. Тим самим був зроблений ще один важливий крок у забезпеченні
міжнародного захисту культурної спадщини [22].
Відповідно до статистичних даних за 2014 р., на території АР Крим
перебувало 3772 пам’ятки історії, археології, архітектури та монументального
мистецтва, які відносяться до різних історичних епох та цивілізацій.
Окрім того, в Криму налічується 30 парків – пам’яток садово-паркового
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мистецтва. У межах адміністративної території м. Севастополя знаходяться
2063 об’єкти культурної спадщини, вт. ч. Національний заповідник
«Херсонес Таврійський», включений до Списку Всесвітньої культурної
спадщини ЮНЕСКО [4].
Верховна рада України ухвалила Закон України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України»14 квітня 2014 р. У даному Законі також йдеться і про збереження
культурної спадщини («Стаття 5. Захист прав і свобод людини і громадянина,
культурної спадщини на тимчасово окупованій території»).Зокрема, в п. 7 даної
статті зазначається: «Відповідальність за охорону культурної спадщини
на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію,
як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до нормі принципів
міжнародного права» [7].
Україна повинна негайно домагатися переміщення культурних цінностей,
безпека яких не гарантується, із Криму, для чого є надійна правова база,
що дозволяє домогтися збереження культурної спадщини, яка опинилася під
загрозою в умовах окупації півострову. Це завдання, насамперед, Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО. Необхідно терміново скласти перелік
пам`яток культурної спадщини, які знаходяться в кримських музеях.
Переміщення пам`яток культури та історії потрібно здійснювати під
міжнародним контролем. Це нелегке завдання, зважаючи на те, що в Україні
немає цілісної системи обліку музейних предметів, а облік ведеться кожним
музеєм окремо [9].
Висновки. Ефективність міжнародно-правової системи захисту культурної
спадщини залежить від таких обставин як: скорочення кількості збройних
конфліктів, використання тільки мирних засобів для їх вирішення, безперечне
виконання державами та фізичними особами норм міжнародного права й
національного законодавства щодо захисту культурної спадщини.
Україна повинна негайно домагатися переміщення культурних цінностей,
безпека яких не гарантується, із Криму, для чого є надійна правова база,
що дозволяє домогтися збереження культурної спадщини, яка опинилася під
загрозою в умовах окупації півострову. Це завдання, насамперед, Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО. Необхідно терміново скласти перелік
пам`яток культурної спадщини, які знаходяться в кримських музеях.
Переміщення пам`яток культури та історії потрібно здійснювати під
міжнародним контролем. Це нелегке завдання, зважаючи на те, що в Україні
немає цілісної системи обліку музейних предметів, а облік ведеться кожним
музеєм окремо.

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

Цілком очевидним є головне – існує надійна міжнародно-правова база і
слід негайно порушити питання про захист культурної спадщини України в
Криму на державному рівні із залученням міжнародних інституцій.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ І «ПОЛІТИКА ВИЗНАННЯ»
ЗА УМОВ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
На сьогоднішній день за умов формування глобального суспільства значну
роль у міжнародних відносинах відіграють інтеграційні міжкультурні процеси,
актуалізується проблеми взаємодії культур, механізмів їхнього взаємовпливу,
місця і ролі окремих культур у межах однієї політичної системи. Часті
міжнаціональні конфлікти в межах однієї держави підтверджують
актуальність проблеми взаємодії між культурами в рамках полікультурних,
полінаціональних держав.
Соціальні аспекти проблем культурної різноманітності, питання
культурної політики викликають гострі дискусії. Вони стали предметом
наукового аналізу таких галузей знань як філософія, соціологія, політологія,
етнологія, культурологія та інших суспільно-гуманітарних наук.
Пропонована
стаття
присвячена
розгляду
концепцій
мультикультуралізму і «політики визнання» в контексті міжнародних
відносин на сучасному етапі та вплив цієї тенденції на функціонування
соціокультурної політики України.
Ключові слова: мультикультуралізм, «політика визнання», зіткнення
традицій, взаємодія культур, глобальна культура,національна ідентичність.
Останнім часом в суспільно-політичному житті ліберально-емократичних
країн склалася в ситуація, коли в межах їхніх суспільств різні за характером
соціальні, національні й культурні групи почали вимагати політичного
забезпечення своєї ідентичності. Серед окремих визначальних рис є такі вимоги
є такі, що за своєю суттю суперечать самим принципам ліберальнодемократичної держави, які полягають в обов’язковому забезпеченні основних
прав і свобод всіх громадян без винятку. Цей факт можна розглядати як прояв
зіткнення різних традицій, що співіснують у межах однієї політичної системи, в
основі якої лежить лише одна з цих традицій (політично домінуюча традиція).
Особливо актуальною ця проблема стала у ХХІ ст., оскільки через
широке поширення міграційних процесів і виникнення інформаційного
населення суспільства світу стає все більш мобільним, а соціуми – все менш
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гомогенними. Завдяки цьому культурні відмінності в суспільствах,
організованих в національні держави, не тільки не зникають або згладжуються,
але, навпаки, мають явну тенденцію до наростання. Не випадково в концепції
мультикультуралізму особливо підкреслюється зростаюча внаслідок міграції
гетерогенність населення країн Заходу, що ставить під питання традиційну
програму національної держави: формування та відтворення на своїй території
культурної однорідності. І якщо асиміляційна модель передбачає, що весь тягар
процесу інтеграції лягає в основному на самих мігрантів, то мультикультурна
модель переносить акцент на створення сприятливих умов для інтеграції,
тобто на зусилля приймаючої сторони. Дійсно, в ситуації, коли значні
економічні та соціальні відмінності накладаються на групові – етнічні,
конфесійні чи расові, можна стверджувати, що без проведення певних заходів,
що забезпечують більшу рівність в економічній сфері й політичному впливу.
Різні дискурсивні стратегії мультикультуралізму стали предметом
соціологічного аналізу не тільки розвинутих демократій Заходу,
зокрема відомих праць канадійця В. Кимлічки, француза М. Вевьерки,
британця Ч. Кукатаса та інших, а наших вчених Л. Ляпіної, А. Бандурки,
М. Недюхи та інших. Теоретичне осмислення полікультурного стану
суспільства включає й розробку відповідних стратегій культурної політики
щодо забезпечення рівних умов розвитку культур національних меншин
і розквіту української національної культури.
«Як показала практика, в більшості випадків проекти для реалізації
групових прав та інтересів (самовизначення, гарантоване представництво,
надання соціальних пільг і преференцій) оберталися утиском прав інших
індивідів, етнізацією суспільної свідомості й соціальною сегрегацією.
Нерідко захистом колективних прав виправдовувалося порушення прав
людини. Сьогодні західні автори говорять про дестабілізуючий вплив
безмежної терпимості, називаючи її «неможливою чеснотою» [5]. Коли питання
стосується привілеїв для етнічних груп, політика, що передбачає виділення
квот, йде врозріз і з однією з найважливіших характеристик етнічності,
а саме з тим фактом, що етнічна ідентичність більшості людей не піддається
однозначному визначенню. Ця тема є актуальною, так як у сучасних західних
плюралістичних суспільствах і в українському суспільстві, зокрема «політика,
яка веде до визнання групових прав, завжди тягне за собою свавілля
і нерівність, так як сам відбір привілейованих груп, так само як і визначення
того, хто до яких груп належить, є довільним. Відплатою за подібного роду
політику є свого роду система апартеїду «навпаки», при якій можливості
й права людей визначаються випадковим в моральному відношенні фактом
їх етнічної приналежності, а не їхніми заслугами і потребами [3].
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Таке неоднозначне відношення до культурних меншин і зіткнення традицій
різних культур породили чимало дискусій навколо таких феноменів суспільства
як мультикультуралізм і «політика визнання».
Хоч в гуманітарних науках досі немає єдиного визначення
поняття мультикультуралізму, науковці дійшли загального висновку:
«Мультикультуралізм – це своєрідна теорія, політика і практика
неконфліктного співіснування в одному життєвому просторі значної кількості
різнорідних культурних груп. Однією з найважливіших його ознак є та,
що він припускає можливість повного інкорпорування в суспільство індивідів
і груп без обмежень їх прав і свобод, втрати ними специфічних, індивідуально
неповторних рис[6].Таким чином, політику мультикультуралізму можна
розглядати як своєрідний серединний шлях створення вільних цивілізаційних
просторів, які не спрямовані на руйнацію традиційного буття етносів,
що сформовані попередньою історією локальних цивілізацій» [1].
Термін «мультикультуралізм» з’явився в кінці 80-х років ХХ ст.
Він означав толерантне ставлення більшості до культур меншин, рівний статус
різних культурних традицій, право індивідів на вибір своєї культурної
ідентичності. Нині цей термін означає співіснування в єдиному політичному
просторі декількох помітних культурних груп, які бажають і, в принципі, здатні
відтворювати свою специфічну ідентичність. У такому розумінні більшість
сучасних країн мультикультурні [4]. Однак вчені, які не сприймають
мультикультуралізм як філософську концепцію і не визнають його чинником
об’єднання суспільства та засобом демократизації, висувають тезу, що жодне
суспільство нині не є мультикультурним у повному розумінні цього слова.
Найактивніше заперечують мультикультуралізм як теоретичну концепцію
і соціокультурну програму держави, ті політики, в країнах яких іммігранти
можуть поглинути титульну націю. В. Кимлічка розрізняє два основні
різновиди культурного розмаїття. По-перше, це наслідок інтеграції, розширення
кордонів держави, приєднання до неї культур раніше автономних, прив’язаних
до певної території. Такі культури, інтегруючись, прагнуть зберегти себе
у вигляді окремих спільнот, вимагають автономії, забезпечення свого існування
паралельно із суспільною більшістю. По-друге, культурне розмаїття може бути
результатом імміграції. Як правило, групи іммігрантів орієнтуються на
інтеграцію в суспільство, до якого вони прибули [3].
У міжнародних відносинах проблема мультикультуралізму випливає
в таких аспектах політичного життя, як спроби країн ЄС сформулювати єдині
критерії міграційної політики в межах союзу та втілювати спільну концепцію
європейського громадянства; як розробка узгоджених нормативів прав і свобод
людини, включаючи попередження дискримінації; як співставлення,
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вдосконалення та оновлення національних моделей соціокультурної політики;
як розробка та втілення різних стратегій етнополітики на рівні
загальноєвропейських міжпартійних об’єднань, які дістають відображення
в формі політико-ідеологічних концепцій та впливають на позиціонування
різних суб’єктів у внутрішньополітичній практиці окремих країн [7].
Англійський соціолог Натан Глейзер, автор відомої книги «Тепер ми всі
мультикультуралісти», вважає, що практично всі сучасні розвинуті суспільства
є багатокультурними. При цьому до факторів, що формують культурну
розмаїтість, відносять, насамперед, етнічні й релігійні чинники, індивідуалізм
як своєрідний показник занепаду традиційного консервативного морального
консенсусу, імміграцію та глобалізацію. Загальновідомо, що проблема
взаємодії культур, найчастіше соціологи означують її як «культурну дифузію»,
властива всім полікультурним суспільствам. Міжнаціональні конфлікти,
які часто виникають в межах однієї держави, підтверджують актуальність
проблеми взаємної поваги у міжкультурної взаємодії полікультурних
державних утворень. Протистояння Ірландії й Англії в рамках Великобританії,
курдські конфлікти в Туреччині й Іраку, протиріччя між басками й іспанцями,
ланцюг конфліктів на Балканському півострові – приклади не тільки
політичних, а й міжкультурних конфліктів, що актуалізують питання
досягнення культурної єдності, формування гомогенного стану полікультурних
і полінаціональних суспільств [7].
Фактично, прихильники мультикультуралізму відмовляються від
універсальної концепції прав громадянина і пропонують надавати різний набір
прав
різним
групам
людей.
Мультикультуралісти
вимагають
диференційованого громадянства, особливих прав підлеглих меншин, ставлячи
тим самим під сумнів основні складові ідеально-типової моделі громадянства
національної держави – єдність місця проживання, адміністративного
підпорядкування, демократичної участі та культурної приналежності.
Вони виступають за множинність і рівність культурних ідентичностей,
за передачу все більших владних повноважень регіонам і групам, за ослаблення
зв’язку між тривалістю проживання на території певної держави
і громадянською відповідальністю [2], наполягаючи на тому, що альтернативи
спільному користуванню простором ідентичності не існує, і пропонують свої
варіанти організації співжиття груп та індивідів різної етнокультурної
приналежності в рамках єдиної політичної нації.
Одним із ключових аспектів, на який потрібно звертати увагу, аналізуючи
співжиття таких груп в одній державі – це потреба у визнанні цих груп.
Концепція «політики визнання», яка розвивається Ч. Тейлором, показує
необхідність забезпечення культурного контексту діяльності індивіда
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(обрію вибору індивіда, смислового обрію його діяльності, оскільки для
комунітаристів, до яких належить Тейлор, індивід визначається у своїх вчинках
і цілях тією культурою, в межах якої відбулася його соціалізація),
що здійснюється саме за допомогою інституційно закріпленого визнання
партикулярних культурних традицій. Саме тому Тейлор пише про те,
що «потреба у визнанні є однією з тих рушійних сил, що стоять за
націоналістичними рухами в політиці» [8]. Визнання не як правова,
не як етична, а як політична вимога формує національні ліберальні рухи,
що виникли після Другої світової війни як наслідок боротьби колоній за
незалежність (наприклад, Алжирська визвольна боротьба). По суті, визнання
культурної цінності кожної спільноти сьогодні стало одним з конститутивних
нормативних вимог демократичної держави, трансформувавшись в особливу
політику визнання, метою якої є забезпечення прав на існування особливих
ідентичностей (національних, культурних, релігійних, гендерних та інших).
Іншими словами, визнання – це правове та політичне закріплення вимоги,
що народжена ситуацією мультикультуралізму, суспільства, що глобалізується,
і в цьому сенсі його варто розглядати як нову парадигму соціальної
справедливості.
Незважаючи на те, що «політику визнання» піддають сьогодні цілком
обґрунтованій критиці, її принципи все ще лишаються визначальними для
сучасного суспільства (йдеться про визнання як нормативну вимогу,
яка визначає політичну діяльність етнокультурних спільнот, що стали
суб’єктами політичного поля у процесі формування національних
демократичних держав). Теорія визнання в другій половині ХХ ст.
перетворилася на політичну практику, яка, судячи з усього, все ще не вичерпала
своїх можливостей (доказом цієї тези є соціально-політичні процеси,
що відбуваються сьогодні в посткомуністичних суспільствах) [8].У певному
сенсі боротьба за визнання визначає всю історію новоєвропейських (модерних)
суспільств, перетворюючись із боротьби індивіда за те, щоб бути самістю,
на політичну боротьбу, яку ведуть соціальні спільноти.
Отже, ми маємо взяти до уваги, що західноєвропейський досвід
(як, втім, і американський) демонструє, що зайве наголошення на культурній
відмінності (права на відмінність) веде до зміцнення етнічних установок,
тобто не сприяє культурній асиміляції та інтеграції суспільства. Тому ідея
загальноєвропейської
панівної
чи
керівної
культури,
вкоріненої
в демократичному суспільстві, члени якого пов’язані один з одним
не релігійною або етнічною ідентичністю, а колективною ідентичністю
громадян
цієї
спільноти,
підтримується
багатьма
європейськими
інтелектуалами. Передбачається, що подібна громадянська ідентичність
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повинна бути над будь-якою релігійною ідентичністю на публічному рівні
тільки демократична громадянська ідентичність повинна мати вирішальне
значення. Тільки на такій основі можливе, на думку європейських
інтелектуалів, успішне вирішення завдання інтеграції культурних меншин
в єдину політичну націю. З іншого боку, багато культурність кожної спільноти
може і має бути потужним ресурсом розвитку суспільства. І саме це, передусім,
актуально для українського суспільства.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ШОКОЛАДУ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНДИТЕРСЬКОМУ РИНКУ
У статті розглянуто сутність та еволюцію трактувань джерел
конкурентних переваг компанії, виокремлено історичні підходи авторів
до розуміння факторів, що формують її конкурентоспроможність.
За результатами порівняльної оцінки виробів з шоколаду українських
та іноземних виробників, проведеної з урахуванням ключових мотиваційних
параметрів споживчого вибору для даного продукту, визначено конкурентний
потенціал українських компаній з виробництва шоколаду на міжнародному
кондитерському ринку. Конкурентоспроможність продукції українського
виробництва оцінено шляхом побудови карт сприйняття методом експертних
оцінок, з урахуванням позицій торгових марок ключових гравців світового
кондитерського ринку. Перспективи діяльності українських кондитерських
виробників на міжнародних ринках проаналізовано за моделлю «Діаманта»
Майкла Портера. У результаті проведених досліджень визначено,
що шоколадна продукція українського виробництва має високий конкурентний
потенціал у найбільш динамічній географічній частині міжнародного
кондитерського ринку – Азії.
Ключові слова: конкурентні переваги підприємства, оцінка
конкурентоспроможності, міжнародний кондитерський ринок.
Постановка проблеми. Як відомо, взаємну вигоду країн від участі
у міжнародній торгівлі було доведено Рікардом ще на початку
ХІХ ст. Водночас, інтенсифікація конкуренції на сучасних ринках,
яка є наслідком процесів інтернаціоналізації господарського життя,
стає передумовою перерозподілу виграшу від торгівлі на користь тих
учасників, що постачають на світовий ринок готову продукцію,
а не сировину. Найбільшими постачальниками українського експорту нині
залишаються продукція сільського господарства та чорної металургії, які є,
скоріше, напівфабрикатами і не забезпечують формування доданої вартості в
країні тією мірою, що і готова продукція. Експорт товарів завершеного циклу
виробництва Україна може нарощувати за рахунок перспективних галузей,
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однією з яких є кондитерська промисловість. Так, три найбільші вітчизняні
кондитерські компанії традиційно входять у топ–100 виробників кондитерських
виробів у світі, за рейтингом Candy Industry. Зокрема, у 2016 р. вони отримали у
ньому 22-ге, 62-ге та 38-ме місця. [6] Вступ України до СОТ, який став
передумовою зменшення торгівельних бар’єрів на шляху руху товарів, відкрив
національним компаніям шлях до отримання найбільших вигод від участі у
міжнародній торгівлі. З огляду на це, важливим є дослідження природи
конгруентних переваг та способів оцінки конкурентоспроможності компаній.
Аналіз останніх досліджень та невирішені частини загальної
проблеми. Формуванню конкурентоспроможності присвячені роботи Портера.
В яких ґрунтовно розглянуто джерела та фактори конкурентних переваг
компанії. Питання визначення факторів міжнародних конкурентних переваг
висвітлені у наукових працях Б. Гендерсона, К. Крістенена та Л. Фехі,
у яких всебічно описані принципи проведення конкурентного аналізу
[4; 7, с. 7–11]. Проблемам ефективності стратегій ринкової діяльності компаній
присвячені роботи вітчизняних науковців, зокрема: Старостіної А.,
Каніщенко О., Длігача А., Решетнікової І., Чухрая Н., Мороза Л.
та інших. Існує низка робіт, в яких науковці досліджують особливості
формування конкурентних стратегій та конкурентних переваг підприємств
окремих галузей, розглядають специфіку механізму забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності ринкових суб’єктів на різних товарних ринках.
Разом із тим, спостерігається брак наукових робіт, в яких розглядаються
аспекти формування міжнародної конкурентоспроможності на ринках
кондитерських виробів.
Метою статті є узагальнення теоретичних положень доробку
вітчизняних та іноземних вчених щодо сутності конкурентних переваг товару
та оцінка потенціалу продукції українських виробників шоколаду
на міжнародних кондитерських ринках. Для досягнення поставленої мети треба
вирішити наступні завдання: розкрити економічну сутність поняття «джерело
конкурентних переваг компанії» через аналіз еволюції його трактувань;
провести порівняльну характеристику виробів з шоколаду українських
та іноземних виробників; оцінити конкурентний потенціал продукції
вітчизняних виробників на міжнародному кондитерському ринку.
Виклад основного матеріалу. За визначенням М. Портера,
конкурентоспроможність – це порівняльна перевага фірми стосовно інших
компаній. Якщо уявити її як певну послідовність або процес, то схематично,
з урахуванням визначення конкурентоспроможності та конкурентних переваг,
його можна зобразити так (див. рис. 1) :
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Рис. 1. Процес створення конкурентоспроможності компанії.
Джерело: складено автором за даними джерела [2].
На рис. 1 видно, що вихідним фактором конкурентоспроможності
компанії є наявність джерел конкурентних переваг, які, за визначенням К.
Крістенена та Л. Фехі, являють собою атрибути і ресурси, що дозволяють
їй перевершити інших в своїй галузі з виробництва певного продукту
на ринку [4, с. 113–123]. Історично, трактування сутності конкурентних переваг
змінювалось від виділення окремих груп факторів до зосередження уваги на
взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища компанії (див. табл. 1).
Таблиця 1
Еволюція трактувань джерел конкурентних переваг
Фактори, що формують
Рік
Автори
Назва роботи
конкурентоспроможність
видання
фірми

У. Олдерсон

Б. Гендерсон

«Динамічна
маркетингова
поведінка:
функціоналістична
теорія маркетингу»

«Анатомія
конкуренції»

1965

Автор запропонував три групи
факторів:
технологічні,
законодавчі та географічні

1983

Наявність
у
компанії
унікальних
конкурентних
переваг, а також її здатність
пристосовуватися
до
умов
ринку швидше або краще, ніж
конкуренти
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Продовження Таблиці 1
К. Крістенсен,
Л. Фехі

М. Портер

«Створення
відмінних
компетенцій в
конкурентній
перевазі»
«Конкурентні
переваги»

1984

1985

К. Прахалад,
Г. Хемел

«Ключова
компетенція
корпорації»

1990

М. Петераф

«Наріжний камінь
конкурентної
переваги: ресурсна
точка зору»

1993

Наявність у компанії атрибутів і
ресурсів, які дозволяють їй
перевершити інших у тій же
галузі або по виробництву
певного продукту на ринку
Ідея
«ланцюга
створення
вартості» («value chain»)
Здатність
компанії
консолідувати
ресурси
та
навички, що дозволять їй
швидко
адаптуватися
до
мінливих умов ринку
Наявність у компаній трьох
елементів:
доступ
до
унікальних ресурсів, бар’єри
входження
в
галузь,
недосконала
мобільність
ресурсів

Джерело: складено за даними М. Портера, У. Олдерсона [1, с. 451],
М. Петерафа [8, с. 170–181], Б. Гендерсона [7, с. 12–15].
З таблиці 1 видно, що у другій половині ХХ ст. у визначенні джерел
порівняльних переваг акцент науковців змістився з ресурсів компанії у бік
порівняння її діяльності з іншими фірмами на ринку. Тобто, конкурентна
перевага набула відносного, а не абсолютного, характеру. З 90-х рр.
і до сьогодні можна говорити про існування «поведінкового» підходу
до трактування конкурентних переваг. Так, вони визначаються не лише
ресурсами компанії та її відносною успішністю, але і здатністю ефективно
реагувати на зміни у зовнішньому середовищі.
Для визначення конкурентоспроможності українських виробників
шоколаду на міжнародних кондитерських ринках їхні конкурентні переваги
оцінено на рівні товару. Об’єктом оцінки є чорний шоколад без домішок
з масовою часткою какао не менше 50 %, оскільки він є уніфікованою базою
порівняння якості шоколадної продукції, зважаючи на його склад. Так, якісним
вважається шоколад, компонентами якого є лише какао продукти
(какао-масло, какао терте та какао-порошок), цукор, натуральний ароматизатор
та лецитин. Чим більшим є вміст какао (зокрема, тертого), тим більшу цінність
представляє продукт. Для порівняльного аналізу обрано українську торгову
марку «Roshen» та популярні бренди міжнародних компаній, які акумулюють

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

найбільшу частку світового кондитерського ринку, а саме – «MarsInc»,
«Mondelez» та «Nestle» (див. рис. 2).

Рис. 2. Структура світового ринку кондитерських виробів
Джерело: складено автором за даними джерела [5].
Порівняння якості темного шоколаду представлено у табл. 2.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика якості чорного шоколаду різних
торгових марок

Корпораці
я «Рошен»

Mars Inc

Roshen
Dark
Chocolate
Roshen
Elegance
Dark
Chocolate
Roshen
Brut
Roshen
Dark
Bubble
Dove Dark
Chocolate

-

цукор

-

-

60 %

+

какаопорошо
к

-

-

78 %

+

Какао
терте

-

-

56 %

-

цукор

-

-

60 %

-

цукор

-

молочний
жир

56 %
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Nestle

Mondelez
Internation
al

Galaxy
Smooth
Dark
Chocolate
Nestle
Dark
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60 %

-

какао
терте

-

53 %

-

шокола
д

-

Milka
Dark
Chocolate

45 %

-

цукор

-

Milka
Extra
Cocoa

50 %

-

цукор

-

молочний
жир
молочний
жир
знежирене
сухе молоко,
молочний
жир, суха
молочна
сироватка,
фундук
знежирене
сухе молоко,
масло, паста
з фундуку

Джерело: складено автором за результатами власних досліджень.
З табл. 2 видно, що за критерієм вмісту какао-продуктів та їх цінності,
найякіснішими
можна
назвати
«Roshen
Brut»,
«Cadbury
Coco»
та «Galaxy Smooth Dark Chocolate», оскільки вони, з-поміж розглянутих
брендів, мають найбільший вміст тертого какао (який є найціннішим
компонентом шоколаду та свідчить про його об’єктивну якість). Також усі
з розглянутих ТМ темного шоколаду, окрім «Roshen», мають у своєму складі
домішки молочних продуктів, що негативним індикатором якості шоколаду.
Варто відмітити, що є шоколад ТМ «Roshen» має конкурентну перевагу в ціні:
так, на національному ринку його середня вартість складає 0,09 дол. США
за 10 грамів готового виробу, у той час як ціна на темний шоколад виробництва
міжнародних компаній складає не менше 0,2 дол. США за аналогічну масу. На
карті об’єднаних просторів представлені позиції української та іноземних
торгових марок темного шоколаду (рис.3). Карта побудована для азійського
ринку, оскільки він є найбільш динамічним у світі: за прогнозами,
до 2019 р. щорічний темп його приросту складатиме 5,2 % (для порівняння,
аналогічний показник європейського ринку дорівнюватиме 3–3,5 %) [2]. Для
побудови карти обрано критерії, які найчастіше використовуються при аналізі
сприйняття товару споживачем: ціну (відносно середньої на ринку) та якість
(визначену методом порівняння на основі експертних оцінок).
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Рис. 3. Карта об’єднаних просторів для торгових марок темного шоколаду
Джерело: складено автором за даними Таблиці 2.
Як видно з карти об’єднаних просторів, шоколад українського
виробництва має відносно більшу цінність, порівняно із розглянутими
брендами міжнародних компаній, і, водночас, є дешевшим відносно середньої
ціни на продукт на ринку, тобто, може зайняти потенційно високі конкурентні
позиції на ньому. Загалом, фактори, які забезпечать конкурентоспроможність
продукції українських виробників на ринку Азійського регіону, представлені на
рис. 4.
Так, відносно менші витрати на оплату праці в Україні, а також
забезпеченість продукцією підтримуючих галузей, таких як цукрова
та молокопереробна, дозволяють вітчизняним виробникам зменшити
собівартість шоколадних виробів, у порівнянні із тією, яку мають міжнародні
компанії з виробництвом у країнах Європи. Водночас, значний розмір попиту,
обумовлений
зростанням
кількості
населення
і
його
доходів,
та діяльність міжнародних компаній на ринку Азії, які своїми рекламними
кампаніями стимулюють зростання споживання шоколаду, створюють значні
можливості для діяльності українських виробників кондитерських виробів на
ринку даного географічного регіону.
Висновки. У сучасному трактуванні джерел конкурентних переваг
компанії, яке сформувалося у кінці ХХ ст. під впливом зростання динамічності
бізнес-середовища, домінує «поведінковий» підхід. Так, ефективну ринкову
діяльність фірми нині можуть забезпечити лише ті конкурентні переваги, які
дозволяють їй гнучко реагувати на зміни у кон’юнктурі ринку, здійснювати
вдале та своєчасне прогнозування появи нових потреб, змін уподобань
споживачів, діяльності конкурентів. Оцінка конкурентних переваг компанії,
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таким чином, стає одним із важливих етапів ефективного маркетингового
управління. Проведений аналіз міжнародного ринку виробів із шоколаду
показав, що шоколадна продукція українського виробництва має значний
потенціал. Так, на кондитерському ринку Азії, який є найбільш динамічним у
світі, український шоколад може потенційно зайняти високі конкурентні
позиції, з огляду на його високу якість та конкурентну вартість.
Умови конкуренції:
•

Крупні
міжнародні
компанії
формують
культуру
споживання
шоколаду
регіоні

в

Фактори
виробництва:
•
•

Умови попиту:
•

Відносно дешева
робоча сила
Відносно дешеві
ресурси

•

Третій за
розміром ринок у
світі
Найбільші у світі
темпи зростання
ринку

Підтримуючі галузі:
•

Високий рівень
розвитку
цукрової та
молочної
промисловості

Рис. 4. «Діамант» М. Портера для українських виробників шоколаду
Джерело: складено автором за результатами власних досліджень.
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Науковий керівник Міщенко Алла Борисівна,
кандидат політичних наук
СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ У СХІДНІЙ
ЄВРОПІ НА ПРИКЛАДІ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО СОЮЗУ
У статті здійснено аналіз геополітичного становища України,
охарактеризовано альтернативне співробітництво з ЄС і НАТО,
щодо створення регіональної системи безпеки, яка безпосередньо
займатиметься регіоном розвитком країни, що відома під концепцією БалтоЧорноморського союзу. Важливим аспектом стало дослідження перспективи
такого міжнародного співробітництва в разі його реалізації та практичного
втілення. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел
висвітлено розвиток концепції політичного блоку у БалтійськоЧорноморському регіоні. У статті наведено аналіз поглядів дослідників
стосовно колективної системи безпеки. Особливу увагу приділено
Вишеградській групі, як можливої передумови для створення БалтоЧорноморського
союзу.
Було
доведено
перспективність
такого
співробітництва, створення регіональної системи безпеки, яка забезпечить
національні інтереси усіх держав регіону.
Ключові слова: агресія, буферна зон, геополітичне становище України,
домінування, федерація, міжнародне співробітництво, національні інтереси,
«пояс безпеки», система регіональної безпеки.
Постановка проблеми. У сучасному політичному середовищі,
серед нинішньої політичної еліти України, відсутня багатостороння дискусія
щодо перспективного напрямку розвитку. Актуальність теми підтверджується
нагальною необхідність країн Східної Європи до формування певного
геополітичного альянсу щодо протидії тим основним викликами в сфері
безпеки, які виникли з поширенням гідридної війни Росії щодо відновлення
своєї могутності в межах колишнього Радянського Союзу. Поряд з цим
в українському суспільстві існує висока ідеалізація атлантичної інтеграції
країни, що знижує науковий дискурс в обґрунтуванні альтернативних
концепцій. Саме тому якісного аналізу ситуації, шляхів подолання системного
тиску та загроз, а особливо пошуку альтернативного щодо НАТО об’єднання,
в основі якого стане створення міжнародної організації з центром інтеграції
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у Східній Європі й буде ґрунтуватися на історичних, політичних та культурних
зв’язках, не проводиться.
Метою статті є аналіз перспектив розвитку концепції регіональної
міжнародної кооперації у Балто-Чорноморському регіоні для забезпечення
національних інтересів України, переконати у привабливості розвитку дискурсу
щодо цієї концепції.
Буде доведено переваги Балто-Чорноморського союзу як регіонального
і глобального суб’єкта міжнародних відносин, а також, як нового актора
у регіоні на тлі нових геополітичних реалій.
Виклад основного матеріалу. Про зародження та існування концепції
конфедеративної країни, політичного блоку в Балто-Чорноморському регіоні
переконливо свідчать праці вітчизняних та інших дослідників. Існували дві
концепції трактування Балто-Чорноморського союзу, які ґрунтуються на працях
М. Грушевського та Р. Дмовського, політики Пілсудського.
Активне
обговорення
Балто-Чорноморського
співробітництва
(проект «Міжмор’я») розпочалось після закінчення Першої світової війни,
в період interbellum, у Польщі з приходом до влади Юзефа Пілсудського.
Передбачалося створення конфедеративної держави, яка могла б включати
Польщу, Україну, Білорусь, Литву, Латвію, Естонію, Молдову, Угорщину,
Румунію, Югославію, Чехословаччину, а також, не виключалась участь
Фінляндії. Це геополітичне утворення дозволило б державам Центральної
Європи уникнути домінування в своєму регіоні Німеччини або Росії та надало
реальну можливість протистояти їм.
Цей підхід незалежно був описаний у період Української революції
1917–1921 рр. М. Грушевським. Вчений вказував на необхідності протидії
Москві та вказував на балто-чорноморське співробітництво на чолі з Україною,
як єдиної сили, яка зможе зупинити радянську експансію [4, с. 5].
Існує інший підхід до трактування проекту «Міжмор’я», основним
натхненником якого виступав Роман Дмовський. На думку вченого,
геополітична ситуація у світі істотно змінилась, а ідеї про багатонаціональну
федерацію або конфедерацію втратили своє першочергове значення. На перший
план він висував думку про те, що держава повинна боротися за свою
незалежність та успішність. Роман Дмовьский не бачив загрози з боку
тогочасної Росії. Він вважав її слабкою державою, нижчою за цивілізаційними
показниками та такою, що не представляє для Польщі жодної загрози.
У той самий час, Дмовський вбачав загрозу з боку Німеччини, вважаючи
її більш сучасною, динамічною, культурною та економічною силою.
Саме ця концепція перемогла в кінцевому підсумку в Варшаві в 1921 р.
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У сучасний період наша країна наштовхується на систематичну зневагу
міжнародного права як зі сторони Російської Федерації, так зі сторони інших
держав-гарантів Будапештського меморандуму, країн Ради Безпеки.
Ми можемо констатувати поверхневий аналіз ситуації на Україні. Конфлікт
виник саме через недалекоглядну і хибну політику США, європейських країн,
їх незацікавленість до регіону, відсунення його на периферію інтересів США,
необ’єктивного оцінювання дії Російської Федерації, яка відома як політика
Б.Обами на «перезавантаження», відносин США з РФ. Альянс виходить
з доцільності розбудовувати відносини з кожною країною регіону окремо
і не бачить потреби в необхідності налагодження взаємодії з регіональними
інтеграційними об’єднаннями Чорноморського простору [2, с. 49].
Сьогодні можна сказати, що Україною цікавляться, в першу чергу,
не як повноправним партнером, а як буфером, протидію російській агресії.
Розуміння всією небезпеки, нинішнього положення України можна
побачити виключно зі сторони країн-сусідів, тобто країн регіону (Вишеградська
четвірка, Країни Балтії). Незважаючи на диференціацію національних інтересів
цих держав,усі східноєвропейські держави об’єктивно є зацікавленими
у безпеці України (як сусіди першого ряду) і як економічні партнери
(враховуючи складність конкуренції в інших європейських субрегіонах),
а також заради можливості посилення своєї ваги в європейській політиці
[3, с. 2].
Також приналежність окремих частин регіону до різних військовополітичних та економічно-політичних інтеграційних угруповань створює
потенціал для більш серйозного протистояння, який може бути актуалізований
внаслідок загострення суперечностей та боротьби за домінування [1, с. 2].
Ця боротьба стосується не тільки країн у статусі великих держав, акторів,
використовуючи регіон як майданчик для вирішення суперечок, але,
у перспективі, й між країнами самого регіону. При цьому проблемним для
держав у регіоні в інтерпретації інтеграційних процесів, залишається різна
специфіка трактування минулих історичних подій. Прагнення створення
Речі Посполититої на чолі з Польщею; дискредитація Польщею ЗУНР та УНР
на міжнародній арені,війна з ними; захоплення Вільнюською області,
зневага до Ліги Націй, протистояння поляків та українців під час
Другої Світової війни [5, с. 98].
Тому, слід визнати помилки минулого та будувати відносини,
беручи до уваги виключно сучасну взаємодію між країнами та агресивну
політику Російської Федерації а також неспроможність та відсутність
політичної волі західних країн вирішити питання у регіоні.
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Введення економічних санкцій проти РФ, припинення воєнного
співробітництва, різні форми допомоги Україні, збільшення військової
присутності в регіоні у країнах-членах НАТО, безумовно може змінити
конфлікт на користь України, але ці дії не убезпечують країн регіону
від реваншиської та експансіоніської політики східного сусіда. Східній Європі
треба позбутися статусу буферу між двома цивілізаціями, що перетворювало
її на конфліктну, стикову зону. Варто спрямувати свої зусилля щодо
формування геополітичних ініціативи, які будуть сприйнятті в міжнародному
співтоваристві, нав’язати свої інтереси, довести власну суб’єктність.
Саме тому, доцільно створити політично-економічний блок у межах
самого регіону з метою посилення політичного та економічного впливу
на континенті, яка безпосередньо буде займатися регіоном та імплементацією
його інтересів, реагуючи не тільки на зовнішні впливи, а й на внутрішні кризи.
Шляхом консолідації регіону, через утворення праобразу БалтійськоЧорноморського Союзу, може стати розширення країн-членів Вишеградської
групи країнами, які чітко усвідомлюють всю небезпеку агресії ззовні і прагнуть
до створення спільних військових формувань з іншими сусідніми.
Як пропозиція – це може бути сформована Вишеградська бойова група плюс
Україна.
Але регіону потрібно дієва система колективної безпеки.
Насамперед, треба перетворити форум у повноцінну міжнародну організацію
зі своєю власною структурою з єдиною позицією країн регіону щодо стратегії
розвитку системи безпеки Чорноморського регіону, гармонізувати військові
доктрини країн, включити до складу на рівноправних умовах інші країни,
а саме: Україну, Грузію, країн Балтики (Естонію, Латвію, Литву), Болгарії,
Румунії. Також слід надати більше прав та розшири вже існуючі, поглибити
співпрацю у сфері оборони, надання пріоритету участі саме цих країн
як посередників у врегулюванні конфліктів. Наприклад, можна застосувати
Вишеградську бойову групу для контролювання українсько-російського
кордону, що сприятиме завершенню конфлікту на Донбасі. Розширення
Вишеградської бойової групи, у перспективі, може стати її переформатуванням
у військові сили Балто-Чорноморського союзу.
Також слід наділити більше уваги економічним відносинам у рамках
організації, створювати спільні економічні проекти у межах регіону
і розвивання вже існуючих (наприклад, потяг комбінованого транспорту
«Вікінг»). Імплементація Угоди про асоціацію стала об’єднуючим фактором
для Вишеградської групи [1, с.13]. Сама Україна може стати ключовою ланкою
в об’єднанні таких організацій як Рада країн Балтійського моря, Чорноморська
організація економічної співпраці (ОЧЕС) і виступати не лише як транзитна
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територія, а й очолити ці ініціативи. Об’єднання повинно охопити Балтійський
та Каспійський регіон та створити «пояс безпеки» від російської агресії
не тільки, маючи політичні засади, але й економічні підґрунтя. Саме
ця організація, на чолі з Україною, в майбутньому може стати реальним
конкурентом ініціативам РФ і привабити країни, які нині перебувають
у російській сфері впливу (Білорусь, Вірменія).
Висновки.
На
сучасному
етапі
розвитку
двостороннього
та багатостороннього співробітництва країн Східної Європи частково помітна
тенденція до консолідації сил країн-регіону, спроби співпрацювати у всіх
сферах, включаючи політичну, військову та економічну, але цього недостатньо
для реальної протидії агресії та викликам, що постають перед регіоном.
Їм слід прискорити економічну інтеграцію, сформувати підґрунтя
з усвідомленням необхідності формулювання єдиної політичної позиції.
Балто-Чорноморська концепція є необхідною умовою для України
на сьогодні. Створення регіональної системи безпеки, у перспективі, яка
призведе до політичного та економічного союзу забезпечить національні
інтереси усіх держав регіону. Балто-Чорноморський союз жодним чином
не зменшує міжнародних прав та зобов’язань країн-членів щодо їх дій та участі
в інших об’єднаннях, регіональних та глобальних організаціях. Більш того,
Балто-Чорноморське
співробітництво
може
виникнути
виключно
на добросусідських і рівноправних відносинах.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
У статті розглядаються особливості протидії корупції у різних
державах світу, а саме в Фінляндії, Словацькій Республіці, США, Грузії
та Україні.
У статті характеризуються основні засоби та органи протидії корупції
у згаданих державах. Особлива увага приділена досвіду Грузії та України щодо
протидії корупції. Грузія за порівняно короткий час подолала економічну
та фінансову кризу, відновила довіру громадськості до правоохоронних органів
та державної влади. Були здійснені реформи у всіх сферах життя.
При розробці державної концепції були втілені найкращі світові зразки
антикорупційних законодавств світу, зокрема, США, Італії, Сінгапуру.
Наразі викорінення корупції в Україні можливе шляхом імплементації
нових засад державної антикорупційної політики та належного впровадження
нового базового антикорупційного законодавства із запозиченням
міжнародного досвіду.
Боротьба з корупцією повинна враховувати конкретні проблеми держави
та враховувати її політичний розвиток. Проблема дієвої антикорупційної
політики, стає все більш актуальною в Україні. Дана сфера потребує
удосконалення правового регулювання, а таким чином більш глибокого
вивчення, у т.ч. із запозиченням досвіду іноземних держав.
Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, протидія корупції,
превентивні заходи, антикорупційне законодавство, державна антикорупційна
політика, громадянське суспільство.
Постановка проблеми. Корупція як багатоаспектне явище,
на жаль, знайшла своє відображення у багатьох сферах суспільного життя
в Україні. Загалом, корупція у державах Центральної та Східної Європи
особливо тісно пов’язана з тим, що вказані держави знаходяться у стані
суспільної та економічної трансформації.
За сучасних умов, корупція стала одним із чинників, що створюють
надмірну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави.
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Корупція як непрогнозований фактор скорочує потік інвестицій та створює
несприятливі умови для ведення бізнесу, гальмує економічне зростання держав,
у т.ч. України.
Стан дослідження даної проблематики (історіографія). Особливості
виникнення корупції як явища, її специфіку та проблеми протидії корупції
досліджували, зокрема, наступні вчені, праці та ідеї яких використані в даному
дослідженні: М. Мельник, О. Терещук, Т. Ільєнок, М. Яблоков, М. Тихомиров,
В. Євтушевський, І. Корж, П. Панченко, Є. Темнов, Дж. Пундей, І. Ревак.
Проте, проблеми подолання причин корупції в Україні не були предметом
окремого дослідження, висвітлювалися поверхнево, що зумовлює доцільність
дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. У більшості держав
до основних факторів, що сприяють поширенню корупції, можна віднести
зростаюче зубожіння широких верств населення, погіршення криміногенної
ситуації, високі показники нерівності розподілу прибутків, відсутність системи
соціального захисту. Дієві методи протидії корупції загальновідомі,
це – відкритість і прозорість публічної влади, механізми контролю громадським
суспільством за діяльністю державних органів, свобода слова та інформації.
Гарантом реалізації таких методів боротьби служить взаємодія і співпраця
правоохоронних органів на міжнародному рівні, ратифікація договорів
і конвенцій запроваджених у межах Організації Об’єднаних Націй,
Ради Європи, Міжнародного Валютного Фонду, Інтерполу тощо [1, с. 2].
Корупція притаманна будь-якому суспільству та державі, але окремим
державам світу вдається вести ефективну боротьбу з цим соціальним явищем.
На сьогодні державою-прикладом ефективної протидії корупції вважають
Фінляндію, яка посіла третє місце в рейтингу Transparency International [5].
У Фінляндії діє чітка й ефективна нормативно-правова база у сфері протидії
корупції, а також наявна значна підтримка держави з боку суспільства у даній
сфері. Головними принципами протидії корупції у Фінляндії є методи
попередження і застереження вчинення злочинів у даній сфері, а не методи
боротьби. Згідно з положеннями Кримінального Кодексу Фінляндії за вчинення
дій, що можуть кваліфікуватися як «корупція», передбачено санкції від штрафу
до ув’язнення строком до чотирьох років у залежності від ступеня суспільної
небезпеки злочину [6, с. 178].
У Словацькій республіці (54 місце в рейтингу Transparency International)
при Міністерстві внутрішніх справ діє Антикорупційний комітет,
у повноваження якого входять проведення превентивних заходів
та розслідування злочинів корупції серед робітників міністерств і поліцейських
структур держави.
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Для боротьби з корупцією в урядових структурах США (18 місце
в рейтингу Transparency International) передбачена посада головного інспектора.
До обов’язків інспектора належать: відслідковування бюджетних витрат,
перевірка документації, доцільності програм при Міністерствах, можливість
вдосконалення
існуючих
урядових
програм.
Головні
інспектори
діють безпосередньо при міністерствах, проте, підпорядковуються
Конгресові [6, с. 189].
Грузія (44 місце в рейтингу Transparency International) є яскравим
прикладом реалізації радикальної державної політики у сфері боротьби
з корупцією. За порівняно короткий час Грузія подолала економічну
та фінансову кризу, відновила довіру громадськості до правоохоронних органів
та держави.
За показниками МВФ протягом 2007 – 2013 рр. Грузія отримувала одні із
найвищих показників економічного зростання держави. Були здійснені
реформи у всіх сферах життя. При розробці державної концепції були втілені
найкращі світові зразки антикорупційних законодавств світу, зокрема, США,
Італії, Сінгапуру.
Яскравим прикладом у даному контексті є реформа правоохоронних
органів, митна, освітня, соціальна, енергетична та медична реформи у Грузії.
Владі Саакашвілі вдалося впровадити систему електронного документообігу,
спростити дозвільні процедури, що дає можливість уникнути безпосереднього
спілкування, а, отже, зменшити вірогідність надання чи отримання хабара.
Згідно з рейтингом Transparency International, проведеним у 2016 р.,
Україна посідає за Індексом сприйняття корупції 131 місце з 170 [5].
Хоча Україна має достатню законодавчу базу для запобігання і протидії
корупції, проте, на сьогодні вона знаходиться на рівні з Росією, Казахстаном та
Іраном які також посіли 131 місце у світовому рейтингу.
Наразі викорінення корупції в Україні можливе шляхом імплементації
нових засад державної антикорупційної політики та належного впровадження
нового базового антикорупційного законодавства.
Окрім того, повноцінне виконання Антикорупційної стратегії в Україні
дасть можливість здійснити необхідні заходи для проведення антикорупційної
реформи і на основі достовірних даних та їх аналізу забезпечити реалізацію
державної антикорупційної політики.
Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 – 2017 рр. передбачає
створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів,
порушенню етичних стандартів поведінки та покликана забезпечити контроль
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за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами.
Головними завданнями для Антикорупційного бюро зараз є формування
в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення рівня довіри населення
до влади та розширення можливостей для доступу до суспільно важливої
інформації, зокрема, щодо розподілення коштів, які надходять шляхом
інвестицій та траншів.
Важливими кроками, які були здійснені Україною є впровадження
технологій, які можуть контролювати корупцію в органах державного
управління та бізнесу, внесення істотних поправок до Кримінальнопроцесуального кодексу України, зокрема щодо досудового розслідування
кримінальних злочинів, в тому числі корупційних правопорушень ст. 216, КПК
України, скоєних посадовими особами, які займають особливо відповідальні
посади, визначених у ст. 9, п. 1.
Для подолання причин і наслідків корупції в Україні доцільно було б
створення спеціалізованих антикорупційних судів, які будуть розглядати гучні
справи, що стосуються тяжких злочинів. Прикладами таких судів можуть
виступити спеціалізовані антикорупційні суди в Хорватії (спеціальні судові
відділи, створені при чотирьох окружних судах у 2008 р.), Словаччині
(Спеціалізований кримінальний суд з антикорупційним відділом, створений
в 2009 році), Індонезії (Спеціальний суд за корупційні злочини), Індії, Малайзії.
Створення спеціалізованого суду дозволить виокремити справи,
що стосуються корупції, від загального потоку справ, і в цілому від звичайної
судової системи, яка сама сприймається як дуже корумпована.
Висновки. Для України зараз особливо актуальним є досягнення
відповідності між задекларованими цілями і реаліями сьогодення. Особливо
важливим є розуміння того, що корупція унеможливлює повною мірою
реалізацію європейських стандартів і побудову громадянського суспільства.
Створення антикорупційної системи, розробка методів її запобігання,
виявлення і протидії є важливим аспектом для побудови демократичної
та правової держави. Боротьба з корупцією повинна враховувати конкретні
проблеми держави та враховувати її політичний розвиток. В Україні повинна
бути реалізована незалежність судової влади та постійна поінформованість
громадськості. Останнє є найпотужнішою рушійною силою антикорупційної
кампанії, що підтверджується досвідом багатьох європейських держав.
Усвідомленість дій кожного громадянина, становлення довіри до влади
і впровадження міжнародного досвіду запобігання і протидії корупції для
вжиття послідовних і системних заходів може стати запорукою ліквідації
корупції в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОГО МОЛОДІЖНОГО
СЛЕНГУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Лексичний склад нашої та англійської мови містить безліч сленгових
виразів, які задовольняють певні соціальні та професійні групи людей.
Протягом деякого періоду мова знаходилася під впливом тоталітарної
системи і саме в той час було створено стандарт літературної мови.
Однак існування різних жаргонів, сленгізмів тощо, підтверджує те, що мова
все ж таки є динамічною системою, яка повсякчас фігурує і вдосконалюється.
У статті розглядається характеристика сленгу та його використання як
одного зі складових міжкультурної комунікації. Конкретизовано поняття та
специфіка сленгізмів. З’ясовано проблематику перекладу та показано способи
відтворення перекладачем сленгових виразів. Виділяється молодіжний сленг,
як експресивний та активний шар лексики та додаються приклади часто
вживаних сленгів нашого часу. Оцінено вплив молоді, що є домінантним носієм
сленгу на сфери життєдіяльності. Важливе місце займає проникнення
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сленгових виразів у загальновживану лексику, в даний момент спостерігається
прискорення цього процесу. Отже, дослідивши деякі аспекти сленгу, варто
зробити висновок, що в наш час сленг активно застосовується і створюється
у мові.
Ключові слова: сленг, міжкультурна комунікація, молодіжний сленг,
способи перекладу, запозичення, лексичні одиниці.
Постановка проблематики. У наші дні країни та континенти стають все
ближчими один до одного. Вони мають можливість спілкуватися між собою
через транспортні маршрути, радіо, супутниковий зв’язок та Інтернет.
Змінилося також і ставлення до іноземних мов. Нині знання мов є не лише
показником гарної освіти, але й необхідністю. Зазвичай під час вивчення
іноземних мов до уваги беруться лише деякі стандарти мови. І не завжди
вдалими є спроби людини, яка вивчала лише певні мовні стандарти,
спілкуватися з носієм цієї мови. Розмовна мова значно відрізняється
від літературної та письмової. Мова ж має бути засобом спілкування,
а не бар’єром. Саме для полегшення спілкування необхідно вивчати розмовні
стандарти в іноземній мові.
У свою чергу, сучасний період міжнародних відносин несе за собою
зближення світових культур. У тому числі й проблематику міжнаціональної
та міжкультурної комунікації загалом. Для сучасного суспільства міжкультурні
комунікації відіграють важливу роль та зумовлюють актуальність проведення
лінгвістичних досліджень, спрямованих на подолання мовних та культурних
бар’єрів. Через те, що сленг є основним імпортером іншомовних слів, сьогодні
варто звернути на це увагу. Сленг як унікальний пласт лексики постійно
запозичує лексичні одиниці та є найрухомішим шаром лексики. Кожен сленг
має синонімічний ряд в літературній лексиці, але є більш емоційно
та експресивно забарвленим, тому і приваблює комуніканта. Хоча термін
«сленг» у більшості використовується в англістиці. Зараз він стрімко набирає
обертів і в інших мовах.
Мета дослідження полягає в аналізі поняття сленгу та проблематики
його відтворення в контексті міжкультурної комунікації.
Дана мета спонукає до розв’язання таких завдань:
- охарактеризувати поняття «сленг» з точки зору мовознавства;
- історичне походження та розвиток сленгу;
- встановити основні принципи перекладу відтворення сленгу
в міжкультурній комунікації.
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Загальновідомий та багатокомпонентний сучасний процес співпраці всіх
світових систем вимагає певного ефективного посередництва, що фактично
може бути здійсненим лише завдяки міжкультурній комунікації.
Новітні можливості інформаційного простору та глобалізації мають вплив
на соціокультурні відносини. Таким чином, сучасні реалії світового розвитку
є значущим чинником творення нових міжкультурних комунікацій.
Сленг є невід’ємною частиною будь-якої іноземної мови.
І загальновідомо, що з усіх верств населення молодь найбільше підпадає під
вплив нових речей. Молоді люди використовують велику кількість сленгізмів,
які миттєво стають популярними і серед старших за віком людей. Незвичайні
висловлювання, фантазія, іронія – головні показники сленгу мов.
Сленг – постійне словотворення, основу якого становить принцип мовної гри.
Дуже часто саме комічний, ігровий ефект є головним у сленговому тексті.
Для молоді є важливим не тільки, «що сказати», але і «як сказати», аби бути
цікавим співрозмовником.
Отже, сьогодні сленг займає окреме, досить важливе місце в лексиці
англійської мови і залишається доволі багатогранним розділом в контексті
міжкультурної комунікації.
Аналіз попередніх досліджень. Місце сленгу є об’єктом тривалого
наукового пошуку, а його значення завойовує на увагу сучасних лінгвістів.
Існують різні погляди на проблему визначення терміна «сленг». Багато
відомих учених досліджували це питання, серед них І. В. Арнольд, Л. Г. Верба,
І. Р. Гальперін, О. Ю. Дубенко, Е. М. Меднікова, А. Д. Швейцер та багато
інших лінгвістів [2; 3; 4; 6; 8; 11; 16]. Також сленгові вирази та їх дослідження
знайшли своє місце в працях Г. Л. Менкена, М. М. Маковського,
В. Г. Вілюмана, Е.Патріджа, В. В. Балабіна, У. О. Потятиника. Не зважаючи на
деякі розбіжності у визначенні цього терміна, усі вчені погоджуються з тим,
що цей прошарок мови використовується не тільки неосвіченими людьми
з поганою репутацією, але й досить широким загалом, який користується
сленгом для більш емоційного забарвлення своєї мови.
Під поняттям «молодіжний сленг» розуміють сукупність мовних засобів
високої експресивної сили, які постійно трансформуються і використовуються
у спілкуванні молоддю, що знаходиться у дружніх, фамільярних стосунках.
Викладення основного матеріалу. У статті «Про термін «сленг»
І. Р. Гальперін вважає, що в англійській лексикографії десь з початку ХІХ ст.
з’являється новий термін, яким укладачі словників почали широко
користуватись як позначкою для слів, які не отримали з тих чи інших причин
визнання в якості цілком літературних одиниць в словниках англійської мови.
Цей термін – «сленг» [7, с. 107].
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Існує багато підходів вивчення сленгізмів. Видатний науковець
М. Маковський досліджував соціолінгвістичний підхід поняття «сленг».
Він говорив, що «Сленг – це лінгвосоціальна норма, яка була створена в ході
історії розвитку суспільства та використовується на рівні мовлення
(лексика, граматика, фонетика), функціонально й генетично відрізняються від
професійних і жаргонних частин мови; сленги меншою мірою досягають
стилістичного переосмислення, а сленгові вирази вільно вживаються для
втілення стилістичного ефекту» [10, с. 109].
У свою чергу Г. Менкен досліджував американський сленг.
За його словами, сленг – вид загального поширення, який знаходиться поза
межами прийнятих норм мовлення. Також він дослідив закономірності
поліпшення вживання сленгів, коли одні сленги «живуть століттями», а інші
не встигши з’явитися зникають [18, с. 36].
Російські мовознавці у більшості вживають значення сленгу
за В. А. Хомякова: «Сленг – це порівняно сталий для певного проміжку часу,
широко застосований, стилістично маркований (знижений) лексичний пласт
І. В. Онушканич, М. В. Штогрин» [15, с. 9].
З терміна виокремлюються ознаки сленгу. В. А. Хомякова відносить
сленг до літературної мови і «експресивного просторіччя» – рівень близькості
до літературної норми «вельми неоднорідний».
Міжкультурна комунікація – спілкування, що відбувається в умовах,
які так відрізняються від культурно обумовлених традицій у комунікативній
компетенції її учасників, що ці розбіжності суттєво впливають на успіх чи
невдачу комунікативної події. Комунікативна компетенція визначається як
використання систем символів та засади їх функціонування й ідеї
комунікативної взаємодії, що вживаються у ході розмови. Міжкультурна
комунікація пояснюється тим, що її комуніканти під час комунікації вживають
особливі мовні варіанти та стратегії дискурсу, що не відповідають тим, які вони
використовують для спілкування всередині своєї власної культури.
Бувають випадки, коли міжкультурну комунікацію трактують як кроскультурною, оскільки вона зображає перехресне, взаємне спілкування носіїв
різних культур [17].
Кожна мова має свою особливість: велика кількість мовних зворотів,
ідіом, крилатих виразів, сленгів, які не мають еквіваленту в інших мовах
і переклад та тлумачення яких вимагає від перекладача суттєвої лінгвістичної
ерудиції, лінгвокраєзнавчих знань та обізнаності в різних соціально-культурних
сферах. З усього вище згаданого ряду лексичних одиниць хочеться виділити
сленг, як сучасну та експресивну комунікаційну одиницю.
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Трапляються такі випадки, коли сленг переходить в нормативну лексику,
адже ця тонка межа через непостійність та еволюцію сленгу за часту являється
перехідною.
Сьогодні основною складністю перекладу англомовного сленгу, в тому
числі і молодіжного, є проблема адекватного перекладу вузьковживаної
англійської лексики українською мовою.
Перша проблема – це різний склад лексико-семантичних груп слів.
Хоча і в українській, і в англійській мовах функціонують схожі лексичні
одиниці за своїм основним значенням, проте під час перекладання вони можуть
мати зовсім різне експресивне забарвлення.
Друга проблема – це різне лексичне значення слів через різні культурні
традиції та реалії – безеквівалетна лексика. Єдиним шляхом вирішення цих
труднощів є пошук аналогів сленгізмів, мовних одиниць заниженого стилю
в мові перекладу. Тут постає завдання відшукати не просто відповідник чи
близьке за значенням слово, найголовніше – це відшукати відповідник з точним
емоційно-експресивним і стилістичним забарвленням [12].
Зокрема переклад сленгу становить особливу складність, адже знайти
еквівалент у цільовій мові не завжди можливо, через те що рівень конотації
може не співпадати. Ця проблема висвітлювалась провідними теоретиками
перекладу, такими як А. В. Федоров, С. Влахов, С. Флорін, Я. І. Рецкер,
В. Н. Комісаров, Л. С. Бархударов та інші [1; 9, с. 157–179].
У свою чергу, мовна культура молоді зображає нестійкий культурномовний стан суспільства, що тримає рівновагу граней літературної мови
та жаргону. Особливу групу соціолектів складають як сленги, так і жаргони.
Поняття жаргон і сленг, як правило вживають як синоніми, але з позитивною
емоційною забарвленістю. Це пояснюється передовсім тим, що таке
змішування часом відбувається у мовознавчій літературі.
Із плином часу, ті слова, що використовувалися і вважалися сленгізмами
в 60–80-х рр. ХХ ст. почали вживатися в побуті навіть в різних значеннях.
На даний проміжок часу вони більшою мірою вживаються молоддю,
проте їх можна почути і з вуст старших, досвідченіших людей.
Наприклад, викладачі ВНЗ, шкіл, батьки часто можуть вживати сленгову
лексику для зближення зі співрозмовником та кращого розуміння молоді.
За Влаховим С., сленгові слова відносять до розмовної мови та багато
інших авторів з питань перекладу сленгу роблять висновки, що переклад
просторічної лексики має бути адекватним і еквівалентним, щоб надати йому
необхідної характеристики відступу від літературної норми. Для цього
використовуються
такі
перекладацькі
прийоми,
як
компенсація,
яка здійснюється на рівні перекладу мовних одиниць того ж рівня (лексику-
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лексикою, а фонетику передаємо фонетикою), або різних рівнів (синтаксис
компенсуємо лексикою, лексику – синтаксисом) [5, с. 250–262].
До недавнього часу в Британії та Америці сленгізмами вважалися навіть
такі висловлювання, як of course, OK, to take care, to get up, lunch та ін.
Автори підручників часто ігнорують сленгізми, але, незважаючи на це,
сленг є одним із важливих прошарків мови [13].
Свій початок слово «slang» бере в Англії, але на жаль, не зафіксовано
коли вперше почало використовуватися в усному мовленні проте у письмових
джерелах воно вперше згадується у XVIII ст. й позначає поняття «образи».
У 1850 році поняття «сленг» почав вживатися в більш повному значенні
та позначав «незаконну» просторічну лексику [19, с. 3].
Наприклад, слово OK найчастіше почали вживати в 30-х рр. ХХ ст.,
і це слово стрімко ввійшло майже в усі мови світу. Даний вираз був
започаткований від словосполучення «all correct» – все правильно. На ввічливе
привітання приятельки та її питання про здоров’я вашої бабусі прийнято
відповідати: «Thank you, she is ОК», навіть якщо бабуся зовсім не «ОК».
Це слово розуміють майже в усіх, у тому числі неангломовних країнах,
але в діловому мовленні його уникають. «ОК» означає: «Я в порядку,
здоровий, все в нормі, добре, правильно».
Також одним із найвідоміших сленгових виразів англійської мови
є «cool». У словниках можна знайти лише один варіант перекладу цього
слова – «холодний», «прохолодний», але у повсякденному спілкуванні «cool»
використовують у ті моменти, коли ми говоримо: «Чудово! Клас!
Прекрасно!». Іноді замість «cool» використовують «great», що перекладається
так само. Але при використанні «great» важливим є те, хто його вживає.
Якщо його використовує порядний джентльмен із краваткою, то «great» буде
перекладатися як «грандіозно», якщо панк – то «круто», якщо хіпі – «хіпово»,
якщо чарівна дівчина – «прекрасно», а якщо хлопець – то «клас».
«Great» може бути використано і як прикметник: a «great guy» –
«класний хлопець», і як прислівник : «it’s great» – «чудово». Так само і «cool»:
«a cool cat» – «крутий хлопець», «it’s cool» – «круто».
У сучасній англійській мові деякі технічні терміни починають
використовуватися в якості сленгу. Наприклад, слово «screw» ввійшло до
складу сленгізмів, а слово «screwdriver» («викрутка») у наш час, також,
означає алкогольний напій, сік з горілкою. Брутальна фраза «you screw me
down» означає, що співрозмовник вам набрид, а на український сленг ця фраза
буде перекладатися як «ти мене дістав» або «ти мене задовбав».
«Screw up» має два значення у сленгу англійської мови:
1. – все зіпсувати; 2. – довести до нервового зриву, дістати кого-небудь.
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Висловлювання «hit the ceiling» або «hit the roof», які буквально
перекладаються як «врізатися у стелю головою», при перекладі на мову
молодіжного сленгу означатимуть «вибухнути від злості».
В англійській мові значна кількість фразеологізмів та ідіом включає
дієслово hit. Наприклад, hit the hay або hit the sack, які перекладаються
як «бити сіно», «бити мішок», мають зовсім протилежне, ніж hit the deck,
значення – «вкладатися спати».
Hit the bull’s eye перекладається як «влучити в яблучко», тобто влучити
в саму середину. Hit the jackpot – «піймати вдачу за хвіст». Hit on або hit
upon перекладаються як «нарватися, знайти, наштовхнутися, домогтися».
Hit the sauce в буквальному перекладі означає «вдарити по соусу», на мову
сленгу перекладається «сісти на стакан», «сильно пити» [13].
Також, особливості перекладу сленгізмів можна проілюструвати
на прикладі сленгових запозичень, що знайшли місце в комунікативних актах
сьогодення і мають феноменальний вплив на культурне життя українців:
– скорочення «бро» – від англ.. слова «brother», що означає брат, друг;
– «дедлайн» – від англ. слова «deadline» кінцевий термін подачі чогось;
– «юзер» – від англ. слова «user» користувач;
– «кеш» – від англ. слова «cash» готівкові гроші;
– «спікати» – від англ. слова «speak» говорити;
– «мані» – від англ. слова «money» гроші;
– «меседж» – від англ. слова «message» повідомлення;
– «ТВ» – від англ. слова «TV» телебачення;
– «бейбі» – від англ. слова «babe» немовля, дитина – у нашій мові
вживається і перекладається в деяких випадках як «дівчина»;
– «фешн» – від англ.. слова «fashion» мода;
– «гоу» – від англ.. слова «go» йти;
– «паті» – від англ.. слова «party» вечірка;
– «смайл» – від англ.. слова «smile» посмішка.
Висновки. Сленг у міжкультурній комунікації як один із соціальних
варіантів мови ґрунтується в основному на системі англійської мови,
розкриваючи водночас ряд особливостей, за рахунок яких відокремлюється від
інших соціальних варіантів. Оскільки сленгізми переважно притаманні молоді,
вони відзначаються експресивним забарвленням та стають незамінними
засобами зв’язку. Зародження молодіжного сленгу обумовлюється віковою
та соціально-психологічною групою носіїв (учнів, студентів, молодих людей,
зайнятих у виробничій сфері), а функціонування згаданого мовного явища
лімітується віковими рамками мовців, через що молодіжний сленг належить
до транзиторних соціолектів. Молодіжний сленг, як засіб міжкультурної
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комунікації, між учасниками однієї групи, існує переважно в усній формі
та визначається характерними ознаками розмовної мови. Це спонукає
розглядати його семантичну специфіку у тісному лексико-семантичному
зв’язку із експресивними одиницями розмовної мови. Оригінальність
молодіжного сленгу виражається як у лексико-семантичній та фразеологічній
сферах, так і в стилістичному аспекті. Зіставлення лексичної підсистеми
молодіжного сленгу із лексичною підсистемою стандартної мови дозволило
детальніше вивчення характеру сленгової номінації [14]. Склад сленгів
безупинно поповнюється і змінюється, тому їх важко простежити і сформувати
у словники, тим самим показується складність перекладу та відтворення сленгів
в комунікації. Перспектива подальших досліджень англійськомовного сленгу
полягає в детальному вивченні специфіки спеціального молодіжного сленгу
в міжкультурній комунікації, а також дослідженні характерних рис
англійськомовного та україномовного сленгу у порівняльному аспекті.
У свою чергу, перекладу без еквівалентної лексики ретельну увагу треба
приділяти контексту, в якому вжито певну мовну одиницю, оскільки саме він
найточніше вказує на лексичне значення слова та його образно-експресивний
відтінок.
Отже, соціальний розвиток, технічний прогрес, нові віяння в культурі
сприяють розвитку англійського молодіжного сленгу, який являє собою
значний прошарок розмовної мови, що має тенденцію швидко
трансформуватися, постійно змінюватися та оновлюватися. Англійський
молодіжний сленг є засобом самовираження, який використовується молоддю
для більшого емоційного забарвлення своєї мови, для створення нових,
«свіжих» назв для тих слів, які найчастіше вживаються в їхньому житті.
Особливостями молодіжного сленгу є метафоричні номінації, зміна значень
лексем літературної мови, заміна слів їхніми семантичними синонімами,
використання скорочень, фразових дієслів, фразеологізмів та інші прийоми
утворення нових експресивних висловлювань. Переклад молодіжного сленгу
потребує від перекладача уваги, тонкого відчуття особливостей цього
прошарку лексики. Найбільш вдалим та адекватним здається переклад
англійського молодіжного сленгу, коли вдається підібрати відповідне слово
або висловлювання українського молодіжного сленгу.
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ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ
У статті порушено тему основних проблем впровадження та реалізації
практики інклюзивної системи освіти в Україні, описано поточну ситуацію
в Україні, основні недоліки впровадження та практики інклюзивної системи
освіти. Розглядаються основні причини виникнення бар’єрів на шляху
дотримання права дітей з особливими потребами на отримання освіти за місцем
проживання. Встановлено, що головна причина вказаного полягає у недостатній
обізнаності адміністративного персоналу середніх загальноосвітніх навчальних
закладів у даному питанні. Окреслюється проблема соціальної адаптації дитини,
що має особливі потреби в навчанні та проблеми, що можуть виникнути з нею
у випадку недоречного переміщення дитини до спеціальної школи та вилучення
з колективу однолітків. Окрема увага в науковій роботі приділена дослідженню
використання подібної практики за кордом, зокрема, розглянутий досвід
європейських держав. В якості доказової бази аргументів використано дані
Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України
за останні декілька років.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами,
спеціалізована освіта, захист прав дитини, права інвалідів.
Постановка проблеми. Кожна людина бажає, щоб її дитина отримала
якісну освіту та виросла гідним членом суспільства, навіть зважаючи на те,
що вона може потребувати особливих умов навчання. Інклюзивне навчання
передбачає можливість дотримання головної тези, яка звучить буквально
у кожному документі, що стосується захисту прав дитини, а саме її право
на отримання освіти без будь-якої дискримінації. Актуальність даного питання
є очевидною, оскільки як показують дані, за декілька останніх років значно зросла
кількість дітей з особливими потребами. І це стосується не лише дітей
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з обмеженими фізичними можливостями, але й з розладами психо-неврологічної
системи, що потребують допомоги в сфері соціалізації та поведінкової корекції.
Вказане вимагає пошуку шляхів удосконалення чинних національних
та міжнародно-правових механізмів забезпечення прав дитини на інклюзивне
навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики.
Дослідження прав людей з особливими потребами у зарубіжній науці розпочалося
ще з кінця 50-х рр. XX ст. Більшість наукових праць зосереджені на темі
інвалідності лише в межах національного законодавства. Міжнародно-правовий
аспект дослідження охоплює висвітлення лише невеликої частини норм захисту
прав інвалідів у міжнародному середовищі. Поодинокі дослідження проводилися
ще до прийняття Конвенції про права інвалідів 2006 р., але незважаючи на їх
важливість, у них неможливо було відобразити всю повноту проблематики
захисту прав людей з особливими потребами.
Згодом вчені почали проявляти більш високий інтерес до досліджуваної
теми. Питанням захисту прав інвалідів займалася Лихіна Т. А., що у своїх працях
розглядала проблему міжнародного регулювання і національно-правову
імплементацію конвенційних норм та зобов’язань у правову систему держав
у сфері захисту прав осіб з особливими потребами. Іваненко В.А. досліджував
питання соціальних прав людини і соціальних обов’язків держав через призму
міжнародного та конституційного права.
Протягом останніх десяти років до дослідження проблеми залучення дітей
з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,
їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм долучились такі науковці,
як Євтухова Т., Ляшенко В., Іванова І., Столяренко О., Шевчук А., Савченко О.
Проте, проблеми інклюзивного навчання не були предметом окремого
дослідження, висвітлювалися поверхнево, що зумовлює доцільність дослідження
даної проблематики [1].
Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, українські школи
мало знайомі із специфікою розвитку дітей з особливими потребами, тому часто
влаштування такої «незвичайної» дитини в звичайний загальноосвітній заклад
може стати проблемою. Оскільки, питання створення інклюзії залишається
на розсуд школи, керівництво такого закладу намагається уникнути складнощів
і пропонує звернутись до спеціалізованих шкіл або організувати індивідуальну
форму навчання.
Проте, в багатьох випадках це не є доцільним і можна обійтись
без подібного роду заходів, оскільки не всі діти з особливими потребами
потребують вказаних заходів. Влаштування індивідуальної форми навчання
означає вилучення дитини з її соціального кола спілкування, по суті відбирання
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в неї можливості пройти соціальну адаптацію і знайти своє місце в суспільстві,
оскільки така форма передбачає неможливість дитини відвідувати заняття
з однолітками.
Спецшколи надають ширші можливості для спілкування, проте,
не кожній дитині це підходить. Якщо у неї дитини наявні тяжкі форми обмежень,
що унеможливлюють відвідання масової школи та повноцінного сприйняття
інформації (наприклад, сліпота, глухота, розумова відсталість), то не виникає
заперечень щодо вжиття такого заходу як спецшкола. Проте, якщо наявні розлади
психо-поведінкового характеру або нетяжкі форми інвалідності, нетяжкі форми
аутичного спектру, що тягнуть за собою незначні складнощі в навчанні,
то вилучення з колективу чи переміщення в інший лише з дітьми такого роду
відхилень може лише зашкодити процесу соціалізації, так як у дитини не буде
можливості «тягнутись» за здоровими однолітками [7].
Інклюзивне навчання передбачає можливість пристосувати процес навчання
відповідно до особливих потреб дитини, не заважаючи процесу соціальної
адаптації та соціального розвитку. Існує цілий ряд документів, що роз’яснює
особливості отримання освіти дітьми-інвалідами.
Створення належних умов є надзвичайно складним процесом, що пояснює
таку порівняно невелику кількість подібних шкіл в Україні. Проте, школа повинна
робити кроки на зустріч саме дитині, оскільки в кожному нормативно-правовому
документі про права дитини сказано, що будь-яка дитина має право на освіту без
будь-якої дискримінації, окрім випадків,що унеможливлюють це [2].
Ряд міжнародних та безпосередньо українських нормативно-правових актів
пропагує ідею всебічного розвитку дитини, її талантів, її соціальної адаптації
в середніх загальноосвітніх закладах за місцем проживання, уникаючи спецшкіл
та вилучення дитини з загального навчального процесу: Саламанська декларація
1994 р., Закон України «Про освіту» 2016 р., Конвенція про права осіб
з інвалідністю 2009 р., Конвенція про права людей з інвалідністю 2006 р.,
Конвенція про права дитини 1989 р., Конвенція з боротьби з дискримінацією
у сфері освіти 1960 р., Дакарська декларація 2000 р. тощо [9].
Що таке інклюзивне навчання, що воно передбачає і в чому його позитивні
риси? На жаль, однозначного визначення поняття інклюзивного навчання
в переліку міжнародних документів немає. Проте, в загальному, низка документів
дозволяє зробити висновок про те, що інклюзивна освіта – це система освітніх
послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту
та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини
з особливими освітніми потребами, включаючи дітей з особливостями
психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу [4].
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Отже, можна зробити логічний висновок: основним позитивним наслідком
впровадження інклюзивного навчання в школах є всебічний розвиток усіх дітей,
включаючи дітей з особливими потребами, підлаштування програми під особливі
потреби кожного маленького члена суспільства в рамках загальноосвітнього
закладу, роблячи освіту максимально доступною для кожного.
Під час дослідження та розвитку даного питання різні організації із захисту
дітей-інвалідів інформували власні позиції щодо впровадження такої форми
навчання. У 2007 р. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України разом із Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» в рамках
проекту «Впровадження інклюзивної освіти в Україні», за сприяння
міжнародного фонду «Відродження», розробили навчально-методичний посібник
для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що розкриває тонкощі
організації та управління інклюзивною школою: що для цього потрібно?
Який персонал? Яка архітектура школи має бути? Скільки дітей в класах?
Та інші питання. Все це можна знайти на сторінках посібника [9].
Розглянемо декілька прикладів доволі вдалих систем інклюзивної освіти
з досвіду міжнародної спільноти. Більш розвинені європейські держави, зокрема,
Італія, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Німеччина за останні декілька
десятиліть провели чимало освітніх реформ, результатами яких стали чіткі
та зрозумілі системи здобуття освіти всіма дітьми, засновані на принципі
рівноправності. Кожна з таких систем має свої сильні сторони.
Зокрема, в Італії окрім того, що на законодавчому рівні в додатках
до «Закону про освіту» 1977 р. прописані всі нюанси комплектації та роботи
інклюзивних та інтегрованих класів, в оновленому «Законі про освіту» 1992 р.
в розділі про навчання дітей з особливими потребами, серед пріоритетів
визначено: роботу щодо взаємодії шкіл з установами різного підпорядкування
з метою надання всебічної допомоги школярам з особливими освітніми
потребами різнопрофільними фахівцями, які мають працювати узгоджено
та в тісному контакті; залучення батьків до процесу навчання дітей
з особливостями розвитку тощо.
Австрія також є належним прикладом достатньо вдалої реформації освітньої
системи. Після проведеного в 1991 р. експерименту з оцінювання апробації
чотирьох моделей інтегрованого навчання, зокрема, інтегровані класи,
взаємодіючі класи, малокомплектні класи, звичайні класи, у яких учні
з особливими освітніми потребами, їхні батьки та вчителі отримують допомогу
від спеціально підготовлених шкільних консультантів. Результат експерименту
показав, які класи найбільш вдало можуть бути запроваджені в австрійських
школах: найдієвішою моделлю учені вважають інтегровані класи. Модель
із залученням шкільних консультантів не показала таких високих результатів,
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проте, зарекомендувала себе більше у сільській місцевості. Щодо інших,
то взаємодіючі та малокомплектні класи не підтвердили очікувань,
від їх організації згодом відмовилися.
Австрійський вчений Х. Волкер зазначив, що найважливішим результатом
проведеного експерименту стало доведення твердження в галузі спеціальної
та масової освіти, що діти з особливими потребами можуть досягти успіхів
не лише навчаючись у закладах спеціальної освіти. На сьогодні у спеціальних
закладах держави навчаються лише діти зі значними порушеннями слуху,
зору та інтелекту.
Особливої уваги заслуговує досвід впровадження інклюзивної системи
в Бельгії. На нашу думку, вона найбільше підходить до запозичення та інтеграції
її для України. Саме організація допоміжних органів соціальної освіти,
а
конкретно
ПМС-центрів
(психолого-медико-соціальних
центрів),
є тією подібністю з українською системою, у якій вже діють аналоги,
що при коректному перейнятті досвіду дасть можливість максимальної
її адаптації.
Бельгійські вчені-фахівці у сфері соціальної освіти зазначили, що шлях
до створення ефективної системи для здобуття освіти дітьми з особливими
потребами зайняв дуже тривалий час, ще з 1960 р., коли «Законом про освіту»
була визначена необхідність створення служб психолого-медико-соціального
супроводу. Саме ці служби визначають шлях здобуття освіти дитиною
з особливими потребами. Фахівці даної установи, проводячи ретельне обстеження
дитини, надають консультаційні поради щодо вибору навчального закладу,
максимально залучаючи до цього батьків або опікунів маленького члена
суспільства. Крім таких послуг робота центрів полягає також у допомозі
та консультації шкіл, у яких вчаться такі дітки, наданні консультацій щодо
складання індивідуальних планів навчання, а також отримання різних видів
медичної та соціальної допомоги тощо.
Бельгійський «Закон про спеціальну освіту» законодавчо затвердив
усунення бар’єрів між спеціальною та загальною системами освіти, передбачивши
експериментально апробовані моделі спільного навчання дітей з особливими
освітніми потребами разом зі своїми здоровими однолітками:
а) школярі з особливими потребами навчаються в звичайних школах,
а необхідний супровід їм забезпечують працівники ПМС-центрів;
б) школярі з порушеннями відвідують заняття із загальноосвітніх предметів
у масовій звичайній школі, а спеціальні, додаткові або корекційні заняття –
у спеціальній школі;
в) школярі з особливими потребами навчаються у масовій школі.

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

У бельгійських школах з інклюзивними класами спеціальні педагоги
працюють як у штаті закладу, так і запрошуються за угодами зі спеціальних шкіл.
Адміністративні органи несуть повну фінансову та організаційну відповідальність
за кожного інтегрованого учня і сприяють задоволенню його особливих потреб.
На початкових етапах навчання такі педагоги-спеціалісти проводять індивідуальні
заняття з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, крім того до їх
обов’язків додається ознайомлення вчителя з проблемами дитини, залучення
вчителів до роботи із використанням певних методів і прийомів навчання, а також
надання консультацій.
Щодо позитивного чи негативного впливу інтеграції цієї системи в Бельгії,
то фахівці сміливо зазначають, що залучення до навчального процесу вчителів
зі спеціальних шкіл дає можливість максимально використовувати відповідні
досвід та знання, а також усувати бар’єри між спеціальною та загальною освітою
в країні [3].
Щодо аналогових установ в Україні, то їх робота не є настільки ефективною
як в Бельгії, оскільки дані центри не залучають так масово фахівців для роботи
у звичайних школах. Відповідно до статистики, наданої МОН України, з метою
забезпечення кваліфікованої допомоги у засвоєнні навчального матеріалу учнями
з особливими потребами в інклюзивних класах, у 2016–2017 н.р. в штатні розписи
загальноосвітніх начальних закладів уведено 1825 посад асистентів учителя,
при тому, що за статистичними даними того ж року 4180 дітей навчається
в інклюзивних класах середніх загальноосвітніх шкіл [5].
Незважаючи на всі реформи, відповідно до звіту наданого МОН України,
з 65603 дітей інвалідів, що здобувають освіту, 39596 осіб навчається
у спеціальних навчальних закладах, а 5669 – у спеціальних класах
загальноосвітніх навчальних закладів. Із вказаного можна зробити висновок,
що хоча Україна і впроваджує інклюзивну освіту, та все ж у зв’язку
зі збільшенням дітей з особливими потребами (про це говорить статистика
Міністерство охорони здоров’я та міністерство освіти і науки України)
запровадження відбувається дуже повільними кроками і більшість вчителів
середніх загальноосвітніх навчальних закладів пропонує батькам звернутись
до послуг спеціалізованих шкіл. Хоча і не можна сказати, що прогрес в даному
питанні взагалі відсутній, оскільки відповідно до звіту МОН України були
здійснені покращення в архітектурі деяких шкіл, а також надані послуги
перевезення, що полегшить процес здобуття освіти дітям з порушеннями,
наприклад, опорно-рухового апарату [6].
Висновки. Відповідно до статистичних даних, кількість дітей,
що потребують особливих умов навчання, зросла за останній рік, а у свою чергу
призводить до необхідності у якнайскорішому впровадженні практики
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інклюзивних класів задля того, аби кожна українська дитина могла отримати
найякіснішу освіту, як і проголошує Конвенція про права дитини, а також низка
інших національних та міжнародних документів. Україна вживає заходів для
вирішення цього питання. Подібні школи на території України все ж є, та і в не
малій кількості, проте, цього недостатньо, оскільки далеко не завжди
дотримуються права дитини з особливими освітніми потребами на отримання
освіти за місцем проживання.
Найбільшою перешкодою, на нашу думку, залишається не скільки
законодавче питання, скільки необізнаність суспільства в даній сфері
і стереотипність мислення адміністративного персоналу багатьох шкіл.
Аби усунути цю проблему ведеться активна просвітницька робота. Проте,
як свідчить практика, поки що це не привело до бажаного результату.
Найкращим рішенням для максимально швидкого і якісного втілення
інклюзивної освіти в українських школах може стати використання європейського
досвіду у вигляді вже апробованих моделей у поєднанні із заходами, що їх вживає
наша держава щороку.
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ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЛАКУН
У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННІ
Стаття присвячена проблемі і ролі соціокультурних лакун,
які виражають специфіку певної лінгвокультурної спільноти і викликають
складнощі у взаєморозумінні між учасниками діалогу та є перешкодою
для вивчення мов.
Метою було визначити поняття лакуна та назвати основні засоби її
відтворення. Поставлена мета обумовила вирішення таких завдань: надано
визначення терміну «лакуна»; проведено аналіз однієї з ключових моделей
класифікації соціокультурних лакун; названі засоби їх відтворення та
визначено вплив на процес міжкультурного спілкування.
З’ясовано, що через велику кількість соціокультурних лакун, які мають
різний характер, а відповідно й потребують різних способів їх відтворення,
діалог між представниками різних культур часто буває ускладнений.
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Адже поняття, яке ми вважаємо універсальним, має зовсім інше значення для
різних людей і саме це призводить до руйнування комунікативного акту.
Зроблено висновок, що оскільки в сучасному світі відбувається активний
розвиток
інформатизації
та
глобалізації,
що
безумовно
веде
до посилення міжкультурної комунікації, а значить і пов’язаних з цим проблем
взаєморозуміння, тож актуальність питання відтворення соціокультурних
лакун не викликає сумнівів.
Ключові слова: культура, соціокультурна лакуна, міжкультурна
комунікація.
Постановка проблеми дослідження. Міжкультурна комунікація
в останні десятиліття стала явищем повсякденної практики. У зв’язку з цим
спостерігається сплеск інтересу до розробки аспектів взаємодії мов і культур
різних народів.
Небувалої гостроти нині набувають питання, пов’язані з міжкультурною
комунікацією, особливо в умовах інтеграції та глобалізації, коли від цього
залежить співробітництво країн у політичній, науковій, суспільній, культурній
та інших сферах. Крім того, за останні роки внаслідок міграції та різних
соціальних, політичних обставин відбулось змішення народів і все це
безумовно призвело до конфлікту культур.
І навіть знання мови створює лише ілюзію взаєморозуміння і не гарантує
ефективності спілкування, адже для цього потрібно подолати ще і культурний
бар’єр, який на відміну від мовного – невидимий, невідчутний.
Для відображення наших знань про інші культури часто використовують
аналогію з айсбергом, лише 10 % якого на поверхні, це ті загальні знання, які
ми маємо про іншу культуру, такі як архітектура, історія, мова тощо. Але
залишається ще 90 % айсбергу під водою, невидимі з першого погляду,
які відображають цінності, вірування, моделі мислення притаманні
представникам тієї чи іншої культури.
Мета статті полягає у дослідженні основної перешкоди в процесі
міжкультурного спілкування є сама – культури з притаманними їй національноспецифічними особливостями. Численні концепти, які не мають засобів
мовного вираження в національній мовній системі (лакуни), та відображають
специфіку певної лінгвокульурної спільності, викликають труднощі у
взаєморозумінні носіїв різних культур. І тому феномен лакунарності як самий
чутливий показник національної специфіки культур став предметом
дослідження лінгвістів в останні роки.
Аналіз попередніх досліджень. Канадські вчені Ж. П. Віне
та Ж. Дарбельне були першими хто дослідили явище «лакунарність»,
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трактувавши його як «явище, яке має місце завжди, коли слово однієї мови не
має відповідника в іншій мові» [7, с. 315]. Представники вітчизняної
та закордонної лінгвістики надають перевагу терміну «лакунарність».
Але одночасно з цим використовують й інші терміни – «реалії» (С. Влахов,
С. Флорін), безеквівалентна лексика (Л. Бархударов, Є. Верещагін,
В. Костомаров), антислова, білі плями на семантичній мапі світу
(Ю. Степанов), темні місця, неперекладна лексика (В. Комісаров).
Представники англомовної лінгвістики використовують словосполучення
lexicalgap – «лексичний пропуск» (J. Cvilikaite, M. Janssen, M. Vendrell).
Кожен з розглянутих термінів використовується для опису розбіжностей
між мовами і культурами в певному аспекті. Однак на сучасному етапі виникла
необхідність створення єдиної номенклатури понять. Більшість вітчизняних
і зарубіжних дослідників в якості загальновживаного використовують термін
«лакуна».
Викладення основного матеріалу. З чим пов’язане виникнення лакун?
Низка авторів пов’язують причини виникнення лакун з різницею умов
культурного життя та побуту народу, його світоглядом, традиціями,
психологією, ментальністю, соціальним, економічним, політичним життям,
все це зумовлює виникнення понять, відсутніх у носіїв іншої мови.
Тобто лакуни виражають предмети матеріальної культури, особливості
географічного середовища, історичні факти, особливості державного устрою,
фольклор [4].
У найзагальнішому розумінні «лакунами» ми вважаємо такі стани,
що виникають у міжкультурній комунікації, які обумовлюють відмінність
культурних і мовних спільнот. Вони є джерелом конфліктності, непорозуміння.
Їх роль полягає в тому, що вони сповіщають про суттєві ознаки певної
культури.
Звідси випливає, що єдиний шлях до досягнення взаєморозуміння – це є
глибоке, всебічне занурення в національну культуру народу.
Нині існує велика кількість типологій лакун, які засновані на різних
принципах. І одна з найпопулярніших класифікацій соціокультурних лакун
була сформульована авторами праці «Текст як культурне явище»
(Г. Антіпов, О. Донских, І. Марковіна, Ю. Сорокін) [1, с. 194].
Ними була запропонована класифікація лакун за такими принципами:
 текстові;
 суб’єктивні;
 діяльно-комунікативні;
 культурного простору.
Якщо більш детальніше розглянути запропоновану класифікацію,
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то виходить, що:
Текстові лакуни виникають внаслідок специфіки тексту, його змісту,
жанру, стиля автора. Саме тексти є основним матеріалом для виявлення лакун.
Суб’єктивні, також відомі як національно-психологічні лакуни
утворилися внаслідок формування стереотипів у представників певної культури
щодо поведінки і культури представників інших народів. Зазвичай наші
стереотипні уявлення щодо іншої культури зосереджені на тих якостях, фактах,
які є менш вираженими або зовсім нетиповими для нашої культури [6, с. 416].
Так, якщо назвати такі якості, як манірність, традиційність, врівноваженість, то
представники української культури безсумнівно вбачають в цій характеристиці
англійця, а в описі людини якій притаманні пунктуальність, стриманість,
працьовитість – німця.
Крім таких очевидних факторів, до суб’єктивних лакун також належить
сприйняття символік. Так, чорний колір, який для української культури
є кольором жалоби, далеко не в кожній культурі має таке саме значення.
В азіатській культурі кольором жалоби є білий, в Мексиці – жовтий,
в Бразилії – червоний. Теж саме стосується і цифрової символіки, якщо в нас
число 13 символізує лихо, то в Японії цьому відповідає цифра 4,
в Сінгапурі – 7.
У свою чергу. діяльнісно-комунікативні лакуни поділяють на кинесичні
та побутові. До перших належать міміка та жести, які зовсім інакше можуть
інтерпретуватися в іншій культурі і призвести до непорозуміння, конфлікту.
Так всім відомий жест «все о’кей» в різних країнах тлумачать зовсім
по-різному. В Україні та англомовних країнах він сприймається як позитивний
жест, а в Японії цей жест символізує гроші. У Франції трактується як вираз
негативних емоцій, щось, що не варте уваги, а в Бразилії вважається за прояв
зневаги.
Важливо знати що те, що прийняте за норму в одній країні не завжди
допустимо в іншій, адже вступаючи в контакт з іншою культурою ми
підсвідомо оцінюємо її в кодах власної культури, а отже не завжди можемо
інтерпретувати сигнали адекватно. І доказом того є історичні факти, які
викликали міжнародне непорозуміння і скандали.
Під час свого візиту до Сполучених Штатів розпал холодної війни,
Микита Хрущов привітав представників преси зчепленими над головою
руками, що мало б символізувати знак дружби між народами. Але цей жест в
американській культурі символізує перемогу, тож преса витлумачила в цьому
жесті намір Радянського Союзу взяти верх над США [5, с. 258].
У той самий час, побутові лакуни пов’язані з традиційним укладом життя,
соціально-побутовими ситуаціями, навіть такими банальними, як відвідування
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заходів, поїздка в транспорті, тощо. Безумовно, найвідомішим прикладом
такого типу лакун є «Файф о’клок» («five-o-clock»), це чайна перерва
о 17:00 годині, звичай який існує в культурі англійців або банківські
вихідні – державні свята Британії, під час яких банки країни закриті.
Лакуни культурного простору відображають розбіжність культурних
фонових знань учасників (прислів’я, алюзії, або імена історичних діячів,
літературних героїв, географічні назви).
Ще один відомий випадок з історії перекладу, який призвів
до непорозуміння. Виступаючи із промовою на асамблеї ООН Хрущов в запалі
крикнув: «Я вам покажу Кузькіну мать!». Фраза для інших учасників асамблеї
була переведена дослівно – «Kuzma’s mother», тому вочивидь була абсолютно
незрозумілою. Надалі терміном «Kuzma’s mother» стали позначати атомні
бомби СРСР.
Висновки. Таким чином, серед засобів відтворення соціокультурних
лакун найефективнішими можна виділити наступні:
– заповнення – розкриття поняття, слова або явища, яке для представника
іншої культури є незвичним або невідомим;
– транслітерацію із можливим додаванням пояснення, коментаря.
Такий спосіб дозволяє зберегти колорит іноземної культури, її національноспецифічний елемент, продемонструвавши явище незнайомої культури,
але у той же час зробивши його доступним для представників власної культури;
– крім того заповнення лакун дуже часто відбувається завдяки таким
перекладацьким прийомам, як:
- калькування;
- генералізація;
- конкретизація;
- лексична заміна.
На відміну від способу заповнення, результатом якого є нове знання
о чужій культурі, існує ще й спосіб компенсації, який навпаки сфокусовано
на тому, щоб вихідний текст втратив свою національно-специфічну ознаку,
шляхом заміни іншомовної лакуни на реалію культури реципієнта.
Тобто шляхом заміни «чужого» поняття «своїм», що призводить до часткової
або повної заміни контексту. Використовується такий спосіб перекладачами
для того, щоб наблизити текст перекладу до тексту оригіналу і справити теж
враження на читача, що і оригінал.
Отже, у сучасному світі співіснують різні народи, які сприймають світ
зовсім по-різному. І незважаючи на наявну мовну компетенцію, відсутність
загальних уявлень про цінності, засоби мислення, норми поведінки може
призвести до неадекватної реакції та повного непорозумінні між учасниками
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діалогу. Це свідчить про те, що культурні цінності і норми відіграють велику
роль у досягненні взаєморозуміння. Тож, актуальність дослідження лакун,
як національно-специфічних елементів культури, не викликає сумнівів.
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ЄВРОПЕЙСЬКА МІГРАЦІЙНА КРИЗА 2015 – 2016 РОКІВ
У статті розкрито поняття «Європейської міграційної кризи»
для чіткого розуміння ситуації, що склалася в Європейському Союзі через
наплив біженців, подано загальну картину міграційної кризи за 2015 – 2016 рр.
та її характерні ознаки, розглянуто причини виникнення європейської
міграційної кризи, проблеми, викликані міграційною кризою та шляхи,
за допомогою яких міграційну кризу можливо подолати. Метою статті
є дослідження європейської міграційної кризи, подій та процесів, що стали
цьому причиною. Відповідно до мети, об’єктом дослідження виступає
європейська міграційна криза, а предметом дослідження – причини
її виникнення і наслідки, викликані нею. У статті використано такі методи
дослідження проблематики, як: системний аналіз предмету дослідження;
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метод синтезу, тобто поєднання раніше поділених у процесі аналізу частин,
встановлення між ними зв’язку і пізнання об’єкту і предмету як єдиного цілого.
Ключові слова: європейська міграційна криза, міграція, Європа,
міграційна політика, інтеграція мігрантів, біженці, суспільство.
Проблеми міграції виникають протягом усього людського розвитку.
Вони відображають недосконалість правлячих сил держав, їх неможливість
чітко контролювати будь-який процес міграції людини, недосвідченість
суспільства у процесах міграції, нові загрози, що виникають на шляху міграції.
Європейська міграційна криза 2015–2016 рр. є доволі тяжким питанням
не тільки для Європи, а і для всього світу, адже цю проблему доводиться
вирішувати на міжнародній арені всім країнам разом та окремо кожній.
Питання європейської міграційної кризи розглянуто в роботах таких
авторів, як: Джоджа Сороса (американський фінансист, інвестор, філантроп),
Жана-Сильвестра Монгреньє (доктор політичних наук, викладач історії
та географії, науковий співробітник Французького інституту геополітики),
Жана-Томаса Лесуеера (засновник Інституту Томаса Мора), Дженні Філлімор
(професор міграції в Університеті Бірмінгема), Сергія Валеріановича Толстого
(кандидат історичних наук, доцент, Державна установа «Інститут всесвітньої
історії НАН України») та ін..
Виклад основного матеріалу. Європейська міграційна криза, чи як її ще
називають – європейська криза біженців, вважається гуманітарною
катастрофою, викликаною масовим напливом мігрантів у Європу з країн
Африки і Близького Сходу, які потерпають від війни. У першу хвилю в 2015
році було нараховано більше ніж 1,2 мільйона біженців, що шукали притулок,
половина з яких були вихідцями з Сирії (362800 ос.), Афганістану (178200 ос.)
та Іраку (121500 ос.). Найбільшу кількість заявників на притулок було
зареєстровано в Німеччині – 441800 ос. (35 %), далі в Угорщині – 174400 ос.
(14 %), в Швеції – 156100 ос. (12 %), в Австрії – 85500 ос. (7 %), в Італії – 83200
ос. (7 %) та у Франції – 70600 ос. (6 %) [7; 8].
Щоб розуміти цілісно, чим є європейська міграційна криза, слід виділити
певні ознаки, що її характеризують:
- незаконний перетин кордону;
- розвиток мережі контрабанди, що дає змогу мігрантам досягти Європи;
- ксенофобія (нав’язливий страх стосовно чужинців чи просто чогось
незнайомого, чужоземного або страх перед чужоземцями та ненависть
до них) [3];
- тривалість міграційної проблеми, адже біженці не перестають
прибувати, а європейська міграційна політика не є ефективною;
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- нестача фінансів на утримання біженців (надання їм придатних умов
життя, лікування, соціального і культурного забезпечення);
- проблеми харчування (75 % біженців відчувають проблеми з
забезпеченням їх продуктами харчування);
- низький відсоток отримання біженцями роботи та освіти;
- відсутність належного правового регулювання та стратегії протидії
нелегальній міграції [9].
Прибуття 97 % біженців відбувається середземноморськими шляхами,
які можна поділити на три коридори:
- Західне Середземномор’я – коридор з Марокко та Алжиру
до Іспанії, через який прибуває найменша кількість біженців;
- Центральне Середземномор’я – другим за кількістю біженців
є маршрут з Африки південніше Сахари (Еритрея, Сомалі, Нігерія) та Лівії
до Італії через море;
- Східне Середземномор’я – це, мабуть, найдешевший та простий
маршрут в Європу, через Туреччину до Греції, яким користуються біженці з
Іраку та Сирії, а також частина з Єгипту [6];
- основними
причинами
виникнення
міграційного
руху
є економічна, політична, демографічна та національно-правова нестабільність.
- Що ж стосується міграційної кризи 2015–2016 рр. її головними
причинами є такі:
- загострення громадянської війни в Сирії та відсутність хоч якихось
перспектив вирішення цього конфлікту, війни в Іраку та Афганістані,
інші конфлікти, що є перешкодами для повернення біженців на батьківщину.
- погіршення фінансування таборів для біженців у Лівані, Йорданії,
Туреччині, тому відбувається скорочення раціону харчування біженців,
введення плати за використання води та електрики, і як наслідок відсутність
коштів, адже біженці не мають змоги працювати, тому і залишають табори,
намагаються потрапити до європейських країн, в надії на більш високий рівень
життя [11].
- демографічний вибух в країнах Африки і Близького Сходу,
що перевищує можливості економіки цих країн забезпечувати трудову
зайнятість населення, що підсилюється бідністю та соціальною нерівністю,
і є ґрунтом для поширення екстремістських течій.
- відсутність економічних перспектив в країнах виходу біженців,
накопичення в Європі великої частки вихідців з Африки, а також намагання
мігрантів потрапити в ті країни, де вже проживають їх рідні [4].
- легкий спосіб потрапити в Європейський Союз, адже за Рішенням уряду
Македонії (червень 2015 р.) про видачу біженцям триденних віз, мігранти
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можуть без реєстрації перетинати країну в напрямку Європи, що і стимулювало
міграційний потік [1].
У ситуації з європейською міграційною кризою важливим є питання
чи дійсно переселенці є біженцями, чи це економічні мігранти.
Усі ці переселенці можуть бути поділені на три категорії: 1) особи,
які потребують захисту, та можуть бути визнані європейськими органами як
біженці, такі як сирійці чи еритрейці; 2) особи, які втікають від нестабільності
чи насильства у своїх країнах: мають змогу отримати притулок, але які не
можуть претендувати на статус біженця, такі як сомалійці та деякі сирійці;
3) особи, які змушені залишити свої країни з економічних причин.
Відповідно до Женевської Конвенції 1951 р. біженцем є будь-яка особа, яка «в
силу цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознакою раси, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або
політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської
належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає
користуватися таким захистом, внаслідок таких побоювань, або не маючи
певного громадянства і перебуває за межами країни свого колишнього місця
проживання, в результаті таких подій, не може або не бажає повертатися до неї
в наслідок таких побоювань» [2]. Виходячи з визначення, ми бачимо,
що економічні мігранти не можуть бути зараховані до категорії біженців.
Отже, щоб визначити чи має певному переселенцю бути наданий статус
біженця, треба чітко розуміти, до якої з категорій він належить і чи має на це
право.
Значимою проблемою, не беручи до уваги величезну кількість біженців,
є те, що несанкціоновані іноземні мігранти охоплюють не тільки осіб,
які намагаються отримати чи вже отримали притулок та бажають отримати
статус біженця але й економічних мігрантів і певну частину вороже
налаштованих агентів в тому числі і бойовиків Ісламської держави. Прикладом
ворожих акцій на території Європейського Союзу є терористичні акти в Парижі
13 листопада 2015 р., сутички між прихильниками та противниками мігрантів
на демонстрації в Кельні 9 січня 2016 р.
Ще однією проблемою, яка постала з прибуттям мігрантів
до Європи, є їх інтеграція в суспільство. Соціальна інтеграція – це прийняття
індивіда іншими членами групи, тобто у зв’язку з європейською міграційною
кризою населенням Європи, яке не завжди бажає поважати мігрантів
та дотримуватися певних правил поведінки по відношенню до них.
Проблема з біженцями у Європі погіршує внутрішньополітичний стан,
завдяки чому з’являються нові й активізуються вже наявні націоналістичні
організації та угрупування. Вони наголошують на тому, що Європа з кожним
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днем все більше втрачає свої національні традиції і ситуація з біженцями веде
до ще більшого розмивання європейської ідентичності. Щоб запобігти розвитку
таких небажаних події, в контексті міграційної кризи, Європою була проведена
міграційна політика, що базується на таких аспектах.
По-перше, відповідно до статті 23 Шенгенського кодексу про кордони,
країни ЄС мають право відновлювати прикордонний контроль на період
до 6 місяців, чим і скористалися вісім країн-членів ЄС (Бельгія, Данія, Норвегія,
Австрія, Швеція, Угорщина, Словенія, Німеччина), що дозволяє полегшити
управління потоками мігрантів та їх обліком [5].
По-друге, Європейським Союзом було створено пошукові і рятувальні
місії, такі як «MareNostrum» та «Triton», головними завданнями яких
є проведення рятувальних операцій, нагляд за риболовецькими човнами,
відстеження, захоплення судів контрабандистів та створення притулків для
переселенців та біженців із зон конфліктів
По-третє, боротьба з перевізниками, тобто пошук та знищення човнів,
що використовуються для перевезення біженців. Але це не є доволі успішною
процедурою, адже виникають складності щодо розпізнавання саме судів
перевізників (від звичайного риболовецького човна), також є ризик знищити
такий човен разом з мігрантами, тому такі дії не здатні вирішити посталу
проблему.
По-четверте, існує можливість створення спеціальної мережі центрів
прийому біженців, що будуть працювати над ідентифікацією, реєстрацією
та збиранням відбитків пальців мігрантів для подальшого їх просування,
розселення, контролю та нагляду за ними.
Спираючись на думки західних експертів, насамперед на думку
Американського фінансиста, інвестора та філантропа Джорджа Сороса, можна
виділити такі аспекти подолання європейської міграційної кризи:
- Європейський Союз і взагалі весь світ мають приймати біженців
з прифронтових країн, і робити це організовано і з належною безпекою для
таких людей. Це допоможе громадянам країн, що приймають біженців,
лояльніше ставитися до цього і не буде викликати сьогоденний безлад;
- Європейський Союз має відновити повноцінний контроль за своїми
кордонами;
- Європейський Союз має розробити такі фінансові інструменти,
які будуть здатні забезпечити достатню суму коштів для вирішення
довгострокових проблем. Такі кошти (в розмірі 30 мільярдів доларів на рік)
необхідні як всередині ЄС (для контролю та посилення своїх кордонів,
для створення спеціальних установ, що будуть займатися питаннями міграції та
для забезпечення належних умов для біженців та їх інтеграції у суспільство),
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так і за кордонами ЄС – для підтримки країн, що приймають біженців,
для стимулювання створення нових робочих місць в Африці і на Близькому
Сході;
- міграційна криза має бути використана для створення спільних
європейських механізмів захисту кордонів, розгляду заяв щодо надання
притулку, а також переміщення біженців. Також єдина європейська система
надання притулку усуне стимул для «покупки» притулку і відновить довіру між
державами-членами ЄС;
- має бути створений механізм для переміщення вже визнаних біженців в
ЄС. В Європі існують приватні та громадські спонсорські програми які
фінансово підтримують іммігрантів (допомагають у влаштуванні до школи, на
роботу та інтегруватися у суспільство). Але такі програми та їх керівники
мають існувати не самі по собі, але й підтримуватись урядами своїх країн,
щоб бути більш ефективнішими у своїй діяльності;
- уся міжнародна спільнота має надавати більш ефективнішу підтримку
зарубіжним країнам, що приймають біженців, ніж зараз. Таким країнам
необхідна фінансова допомога, для забезпечення житлом, медичними
послугами, навчанням та роботою біженців, а також для надання робочих місць
і власному населенню;
- з урахуванням старіння населення Європи, країни ЄС повинні
створювати таке громадське середовище, в якому будуть поважати мігрантів
та біженців, ставитися до них більш лояльніше, вітатися економічна міграція
та національне різноманіття [10; 12].
Висновки. Аналізуючи вищезазначене, чітко видно «картину»
європейської міграційної кризи, її недоліки та проблеми викликані нею.
До таких проблем можна віднести: незаконний перетин кордону, розвиток
контрабанди, ксенофобія, тривалість міграційної проблеми, неефективність
європейської міграційної політики, брак фінансів, проблеми в харчуванні та
утриманні біженців. Не дивно, що європейська міграційна криза
2015–2016 рр. сколихнула весь світ, адже безліч людей рано чи пізно
замислюються над тим, що їм, можливо, буде необхідно залишити свої домівки
через певні обставини. Озираючись на всі події, що стали причинами
міграційної кризи та наслідки до яких це призвело, ми повинні прикладати
якомога більше зусиль, щоб створити більш безпечні шляхи прибуття
для мігрантів, налагодити систему реєстрації та контролю новоприбулих
людей, давати їм змогу інтегруватися в наше суспільство, змогу вчитися,
розвиватися та працювати. Авжеж, вирішення такого складного питання
не може відбуватися односторонньо, тому весь світ має згуртуватися навколо
цієї проблеми та створювати певні умови та шляхи для її вирішення. А також
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сьогоденне суспільство має толерантно та з повагою ставитися до мігрантів
та біженців, тому що ніхто не знає, що чекає на нього завтра.
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СТИЛІСТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СЕМІОТИЧНІ МЕХАНІЗМИ
ВПЛИВУ НА МАСОВУ АУДИТОРІЮ В ПРОМОВАХ ЗАРУБІЖНИХ
ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ
У статті проводиться семіотичне дослідження, морфологічний аналіз
промови Мартіна Лютера Кінга як вплив на аудиторію. Формування
політичного дискурсу вербальними знаками та використання їх як вплив
на аудиторію. Особливості вживання знаків (слів), їх послідовність у тексті
(промові) та сукупність морфологічних факторів як вплив на аудиторію.
Матеріалом дослідження є промова лідера ненасильницького опору расизму
Мартіна Лютера Кінга. Приклад для аналізу був обраний як один з найкращих
представників семіотико-знакової системи впливу на масу. Реалізація
поставленої мети та виконання завдань представленої роботи розуміють
під
собою
використання
загальнонаукових
методів
на
засадах
міждисциплінарних підходів. До багатьох чинників, які впливають на хід думок
слухачів, відносять і морфологічний на одному рівні із семіотичною
атрибутикою. У сукупності усі чинники мають потужний вплив на масову
аудиторію. У даній роботі проводиться наукова робота щодо таких чинників
як: семіотика та морфологія – поєднання їх разом у одному ключі.
Ключові слова: Мартін Лютер Кінг, «I have a dream» , морфологічний
аналіз, семіотична парадигма, семіотика політики, промова, синтаксичний
аналіз.
Постановка проблеми. Головною метою політичної промови
є скерування думки, емоцій, рішень аудиторії у потрібному напрямку.
Переконати і навіяти потрібне ораторові мислення на велику аудиторію важче,
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ніж визначити цілі однієї людини. Використання різних морфологічних
прийомів у своїх промовах дає змогу контролювати хід думок мас. Семіотичні
особливості підтримують контроль за процесами прийняття рішень як окремої
людини, так і аудиторії загалом. Поєднуючи ці два компонента оратор
проводить своїх слухачів усім шляхом до кінцевої своєї мети – досягнення
правильного, саме цілі оратора, рішення. З огляду на це, при написанні
вдаються до використання семантико-стилістичних засобів, які направлені
до емоційної складової людини як важливого процесу.
Політична промова один з найважливіших етапів у передвиборчій гонці
(суспільної проблеми), адже більш тіснішого контакту лідера зі слухачами
не має. Саме у момент проголошення спічу до мас оратор має унікальну
можливість як посилити своє становище та підняти проблему з надр до вершин,
так і послабити свої позиції, відвівши ідею з поля зору аудиторії. Однією
з найбільш розвинутих країн, яка спеціалізується на спічрайтингу є США.
Промови їх лідерів змушують вчинити аудиторію так, як це бачить саме оратор,
переконавши, що вибір є єдиним правильним та іншого просто не існує.
В Україні, на жаль, написання промов знаходиться на початках. Не має
систематичного успіху в одного лідера щодо його промов, не прослідковується
ключова ідея крізь усі звернення – перебігання від одного до іншого.
Таким чином, розробка науково-практичних та теоритичних засад
написання промов-переконань, промов-закликів є, на сьогоднішній день,
безумовно ключовим фактором у досягненні оратора своєї мети за рахунок
спрямування аудиторії у потрібному напрямку. Це зумовлює сьогоденність
обраної нами проблематики дослідження.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження питань, які торкаються нашої
теми – вплив промови на масову аудиторію, дотичною до робіт таких вчених,
як: Пірс Ч. «Що таке знак?» [6], Божеску М. «Сучасні дослідження політичного
дискурсу» [1], Шейгал О. «Семіотика політичного дискурсу» [7],
Павлишин О. «Семіотична парадигма сучасних політичних досліджень» [4]
та багато інших. Дана проблематика безперечно є дослідницькою роботою
автора даної праці, яким і досліджується взаємозв’язок семіотичної
та морфологічної складової промов лідерів на масову аудиторію. Дана стаття
є підсумком результату наукової діяльності за вищезазначеною
проблематикою, що зумовлює її підпасти під критерії наукової роботи.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Дослідження наукових працівників дають змогу розглянути питання впливу
на масову аудиторію під іншим кутом – семіотичне дослідження. Розглянути
процес написання текстів не тільки з огляду на психологічний вплив,
але й як знаковий вплив на свідомість, використання знакових системи
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та стилістично-лінгвістичних особливостей як одні із засобів написання
впливової промови на свідомість аудиторії. Встановлення взаємозв’язку між
мовою та мисленням, мовою та суспільством, щодо соціальної сутності мови
та її функції.
Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття процесів
взаємозв’язку семіотичної і морфологічної складових у промовах лідерів
на масову аудиторію. Охарактеризувати процес дії кожного з чинників на дану
проблематику. Показати на прикладах застосування різних підходів написання,
відповідно різних підходів для досягнення цілей, на прикладі промови Мартіна
Лютера Кінга. Дослідити процес взаємодії морфології та семіотики між собою
та виявити кінцевий етап їх взаємної роботи як формування певної ідеї
у свідомості масового слухача.
Основний виклад положень. Промова оратора до аудиторії
розглядається як текст, що введено до мовного середовища та надалі
до соціально-політичного контексту. Один з дослідників даної проблематики
зауважує, що «текст об’єднує дві функції: функцію повідомлення
про інформацію і функцію впливу» [5, с. 64]. Політична промова є не тільки
текст, який представляє самого політика (політичну партію, об’єднання),
але і є об’єктом, який знаходиться у середині суспільного життя соціуму.
Усе, що зауважує політик (діяч) у своїй промові (важливим або не важливим),
має відбиток на аудиторії, не зважаючи на те чи вона підтримує чи відштовхує
оратора. Завдяки таким виступам формується публічна опінія, надає змогу
покращити (отримати) визнання у маси, один з засобів демонстрації лідерства.
Ораторська промова (іноді і сам виступ) має такі особливості у ключі
структурної морфології, а саме: основа – трихотомічна структура античної
риторики – вступ, основна частина, висновок [1, с. 7]. У вступі усі засоби
орієнтовані на аудиторію; основна частина – аспект у галузі інформації,
розбудова проходить за допомогою використання проаргументацій
і контраргументацій спираючись відповідно до системи координат часу.
Звернення уваги у політичних промовах до минулого є чинником ситуації
у теперішньому часі, можливість перетворення у краще майбутнє (перехід від
констатації фактів минулого, аналіз «сьогодні», «ідеальне» майбутнє).
Висновок є розрахованим на сприйняття, тому він є навмисно емоційно
насиченим і перевантаженим, щоб закріпити певну ідею спічу оратора у думках
маси. Вступ є розгортанням певної проблеми, видозміна самої її моделі.
Вступ або основний виклад матеріалу промови слугує для постановки
проблеми, згодом – причин, що є фундаментом даної проблеми, потім –
способи подолання (або уникнення), остання частина (висновок) – заклик
усунути проблему запропонованими засобами [6, с. 195].
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Завдяки вищезазначеним факторам пояснюється апеляція до емоційної
структури людської свідомості у певних частинах тої чи іншої ораторської
промови. Підсвідомі заклики до емоційної складової людини і емоційна
насиченість самого тексту діяча може змінити докорінно сприйняття аудиторії,
маючи вплив на мисленнєвий механізм, пам’яті, уваги, відкриваючи таким
чином свідомість для більш легшого сприйняття інформації та її засвоєння
у потрібному контексті.
Щоб підсилити емоційно-психологічний вплив промови, звертають увагу
до використання засобів лексичного та синтаксичного рівнів. Гіперболізація,
метафори, епітети, персоніфікація найбільш використовуючи синтаксично
лексико-стилістичні конструкції у питання щодо текстів, як вплив
на аудиторію. До синтаксичних конструкцій, які відіграють роль у даному
ключі, можна віднести наступні: перечислення, повтор, емоційне
протиставлення, паралельні конструкції, риторичне запитання. Використання
метафори (метафора – перенесення властивостей від одного слова до іншого)
дає змогу інтерпретації промови та пропонує вибір альтернативного вирішення
питання. Використовуючи метафори, оратор впливає на ставлення слухачів
до насущного питання. Будує їх картину світу за допомогою даної синтаксичної
конструкції. Кожен слухач будує своє уявлення щодо даного питання
за допомогою метафор [5, с. 53]. Правильно виставлені синтаксичні конструкції
дають змогу ораторові вибудовувати «ідеальну» конструкцію питання не тільки
для одного індивіда,але й для маси загалом – одну на всіх. Іноді, щоб більш
ефективніше використати повноту політичної промови, залучають фонетичну
складову мови, а саме – алітерацію. Використання алітерації, виділення
у словесному потоці окремих слів, таким чином їх пов’язуючи у окрему
структуру, надає додаткове інтонаційне підсилення. Даний прийом дає змогу
для оратора створити певний «ритмічний малюнок висловлювання», завдяки
чому робить предмет обговорення більш значущим для аудиторії.
Елементи «ритмічного малюнка» використовуються у різних частинах тексту
(з певним однаковими знаковим інтервалом) задля більш якісного залучення
уваги. Виходячи з вище зазначеного, використання співзвучної лексики,
що апелюватиме до найбільш вагомих цілей слухачів і матиме більш значний
вплив на формування потрібної ідеї, яку пропагандує оратор у своїй промові.
Одним з ключових аспектів у семіотичному дослідженні є не тільки вплив
оратора на аудиторію, а й ставлення слухачів до того чи іншого політичного
знаку, в яку вкладено ієрархію цінностей людства. Тож звернення маси
до певного політичного знаку дає змогу ораторові більш детально
проаналізувати цінності аудиторії, до якої йде мовленнєве навантаження.
Також завдяки семіотично-політичній методології окремий структурний
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елемент політичної діяльності аналізується як складова єдиного процесу.
Знакова характеристика політики надає змогу семіотиці розбирати
та аналізувати різноманітні політичні явища, заглибитись в її середину
та побачити певні факти політики під зовсім іншим кутом, відкриваючи
приховані цілі.
Отже, до основних характеристик ораторської промови належить:
1) масова аудиторія, яка, переважно,знаходиться на деякій дистанції від
оратора, яка створює певну ілюзію, недосяжність його від слухачів, тим самим
ніби ідеалізуючи лідера; 2) насиченість емоційної складової та факт непрямого
спілкування; 3) смисленеву неоднозначність, бо лідер надає перевагу
висловлюватись в узагальненому форматі, у цей час семіотично-політичні
знаки не мають дійсневого детонату; 4) театральність, оратор «грає» на публіку,
націлюючи увагу на себе за допомогою оволодіння певною роллю (іміджем),
яку потребує (очікує) аудиторія; 5) різноманітність використання у одній
промові різних лексично-стилістичних засобів задля більш чіткішого
формування «правильної» моделі у слухачів.
Політична промова має багато визначних функцій, одна з яких
є політичне переконання (вплив). Вона має своє право на існування
та впродовж подальшого життя серед аудиторії, якщо основна мета
переконання дотична до масової свідомості та її цілей. Тому семіотика
допомагає не тільки організувати політичні дії, а й специфіку відображення
світу у людській свідомості.
Провівши дослідження, було встановлено, що для більш тісного контакту
зі слухачами, використовуються особові та присвійні займенники,
які виринають у підсвідомості як поняття «особистого» та «колективного».
За допомогою таких займенників як «я/ми» і присвійних займенників
«мій/моя/наш/наша» можна побачити ставлення лідера до тої аудиторії, з якою
він працює.
Проаналізувавши у даному ключі промову «У мене є мрія»,
можемо зауважити, що оратор вміло апелює висловлюваннями про себе,
водночас м’яко переходить до поєднання себе з аудиторією.
Завдяки займенникам двох різних категорій ми та наш не відокремлює
себе від пересічної людини, підтримує ідею спільної думки, робить акценти на
нагальній проблемі, яку вони (лідер та аудиторія) повинні вирішити разом.
Отже, тут бачимо не тільки звернення до масової аудиторії, а й утілення
колективного. Сукупність цих факторів надає театралізованих моментів.
За допомогою займенників першої особи множини можна створити ілюзію
розуміння між оратором та слухачем, також звернутися до окремих верств
населення, не уточнюючи до яких саме, сформувати почуття єдності, повернути
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слухачів до себе, оратор напряму звертається до аудиторії та паралельно
(на тлі) представляє свою позицію і програму. Мартін Лютер Кінг
використовуючи займенники ми та наш, констатує підсвідомо лише
на позитивному аспекті, а противника (у нашому випадку це політичні діячі
Америки) – негативному. Використання займенника ми характеризує оратора
як сильного лідера, який в змозі вивести держави з проблеми, яку зачіпає
оратор, завдяки сприянню більш повному втіленню особистого.
З
використанням
займенників
паралельно
йде
формування
словосполучень. Для того, щоб більш ефективно використовувати
словосполучення та їх вдало створити, оратори звертають свою уваги до такого
елемента семіотики як символічні артефакти. Одним із них є приміщення,
так званий соціокультурний локус. (він задає певну тональність самої
промови) [4, с. 244]. Поєднуючи два компонента у своїй промові, а саме
лінгвістико-стилістичний (метафора) та семіотичний (символічний артефакт),
Мартін Лютер Кінг вивів у своїй промові такі стилістичні ключі як «банк
справедливості збанкротував», «фальшивий чек»,«нашої держави недостатньо
коштів», «виданіскарби свободи», «царство справедливості», «Американській
мрії», «стіл братства». Знаємо, що у американський нації твердо вкоренилось,
що їх нація є однією з наймогутніших у банківській справі, країна
зі справедливим суддівством, де здійснюється психологічна установка
«американська мрія» (певна доктрина, за якою кожен американець може
досягти успіху), країна рівностей. Тому, такі стилістичні маркери,
які використовувались у промові «У мене є мрія», вибудовують у підсвідомості
аудиторії картину про «небезпечність» рішень Американським керівництвом.
Приводячи дані метафори такі як : «фальшивий чек», «банк справедливості
збанкротував», «нашої держави недостатньо коштів» – Мартін Лютер Кінг
закликає до емоційно складової кожного слухача та формує думку маси
проводячи паралель із фінансовою складовою, певним руйнуванням
фундаментальних засад свідомості – руйнування справедливості як крах
фінансової ланки. Та навпаки, використання коротких фраз-лозунгів.
Такими у промові «У мене є мрія» є лексичні суперлативи (найвищий ступень
ознаки) та прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння.
Також притаманні цій промові повтори у висновку (заключній частині)
як емоційний крик до аудиторії, крапка переконання. Для повторів (у нашому
випадку є анафора) характерна ідентичність, задля укорінення у свідомості
аудиторії. Таким прикладом у промові слугує найвідоміші фрази «У мене є
мрія» та «Нехай свобода дзвенить».
Використання у своїй промові перефраз з відомих для аудиторії текстів,
дає змогу ще більше укоренитись певним речам у свідомості людей
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та викликає у їх емоційно-психологічній свідомості певну довіру до оратора.
У промові можна це простежити у таких моментах як: «П’ять десятків літ
назад…» («Геттісбергскую мова» Авраама Лінкольна. До того ж промова
проводилась під пам’ятником Аврааму Лінкольну, що є символічним
артефактом приміщення, який покликаний визвати у аудиторії потрібне
емоційне тло), «Він став радісним світанком, що завершив довгу ніч полону»
(Псалом 29 : 6), «У мене є мрія, що кожна долина піднесеться ...»
(Книга пророка Исаии). Сама промова нагадує баптистку проповідь за стилем,
адже, як бачимо, вона наповнена алюзіями на Біблію, Декларацію Незалежності
США, Маніфест щодо звільнення рабів.
В основній частинні значна роль зведена для використання антитез.
Використовується
для
контрасту
між
двома
об’єктами.
Зазвичай використовуються антоніми або паралельні конструкції.
Такі засоби вжиті у промові, а саме «Настав час вийти з темної долини
сегрегації та вступити на залитий сонцем шлях расової справедливості»,
«Настав час вивести нашу націю з сипучих пісків расової несправедливості
до твердої скелі братства», «Спекотне літо законного незадоволення негрів
не закінчиться, поки не настане бадьора осінь свободи та рівності».
Прийом емоційного протиставлення є однією зі складових актуалізації
змістово-оціночних елементів мовлення, який витікає у підсилення
психологічного тиску. Використання у даних частинах паралельних
конструкцій з повторювальними частинами дає змогу підсилити емоційну
складову до аудиторії та чітко вибудувати цілі. Така структура,
чітка послідовність промови, дає ораторові нав’язати свою думку та затвердити
її у свідомості мас.
Для підсилення лінгвістично-стилістичної особливості тексту оратор
використовує маніпуляцію часовими проміжками. У даній промові
використовуються такі часові проміжки: минуле, теперішній, сьогодення
(під час промови, ближній до нього час), майбутнє. Останні три переважають
у даній промові над минулим. У тексті значна частина тексту присвячена
поєднання складними мовленнєвими конструкціями теперішнього часу
з минулим. Таким прикладом є основна частина тексту, а саме:
«Коли архітектори нашої республіки писали прекрасні слова Конституції
і Декларації незалежності, вони підписували тим самим вексель, який мали
успадкувати кожному американцеві. Сьогодні стало очевидним, що Америка
виявилася не в змозі виплатити за цим векселем то, що належить її кольоровим
громадянам.». Таким чином створення картини сьогодення, на ґрунті минулого,
що викликає в аудиторії довіру у правдивості, адже факт який є сьогодні
підтверджений фактом минулого. Роль оратора в цьому контексті – розставити
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правильні інтонаційні маркери. Використання майбутніх форм творення є менш
характерні для даної промови, але має важливу роль у формуванні орієнтації
на майбутнє.
Чітко можна прослідкувати у різних частинах тексту однакову структуру.
У вступі можна прослідкувати таку словесну схему часу як: «сто років назад –
сьогодні – зараз – настав той час»; в основному викладі тексту оратор
використовує тиск на емоційну складову, а саме: «ми не повинні – ми повинні –
ми не повинні – ми повинні – ми не можемо повернути назад».
Бачимо використання заперечення, підтвердження, знов заперечення,
підтвердження (антитези) та на кінець – сильну емоційну складову дієслова
як «не можемо», звертання якого є як і до кожного слухача, так і до аудиторію
загалом.
У промові також можна зауважити, що використання «колективних»
займенників (ми, наш) та дієслів домінує над «особистісним» (самого лідера).
Таке можна побачити у вживанні лексико-граматичних форм дієслів і типових
займенників. Оратор завжди виступає як утілення думок громадськості,
держави, тому «спілкування» з аудиторією має проходити як спілкування
аудиторія-аудиторія і кожна має задовольнити свої вимоги.
Висновки. Роблячи висновок варто підкреслити, що у політичній
комунікації з аудиторією, використання різноманітних лінгвістичних форм
маніпуляції і тактики мовлення уможливлюють контроль свідомості слухачів
та часткового/повного переконання її у всеосяжності та всемогутності лідера.
У даний час часто використовується семантико-стилістичні засоби впливу
разом із семіотичними засобами впливу на цільову аудиторію. Вдале володіння
та вміле використання засобів увиразнення лексичного та синтаксичного рівня,
що мають властивість більш вдало засвоювати інформацію слухачами
і програмування їх свідомості, що ідея, яку виголошує політичний лідер є єдино
правильною, інших не може бути і не існує, дають змогу лідеру сформувати
потрібну думку маси та направити їх до єдино правильної цілі. У ході роботи
було виявлено кінцевий етап процесу впливу – формування єдино правильної
думки аудиторії. Було досліджено, що морфологія та семіотика тісно пов’язані
між собою, передбачають процес подальшого вивчення у даному аспекті.
Було показано на прикладі промови «У мене є мрія» застосування даних
чинників впливу у реальному часі та з реальними результатами.
Було охарактеризовано процес дії кожного з чинників у тому чи іншому аспекті
як вплив на думку аудиторії через процес вмілого написання промови лідера
та його виступу. Політичні промови різних типів лідерів потребують
подальшого вивчення.
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Перспектива подальшого використання. На переконання автора,
аналіз однієї з найвизначніших промов ХХ ст., дає можливість проводити
розбір текстів і надалі. Уможливлення аналізу стилістико-лінгвістичних
та семіотичних засобів у їх різних промовах різних типів лідерів.
Література:
1.
Божеску М. Г. Сучасні дослідження політичного дискурсу. / Вісник
ЛНУ імені Тараса Шевченка – № 14 (273). – Ч. І. – 2013. – С. 6–10.
2.
Діденко М. О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі
виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття) : Автореф. дис. …
канд. філол. наук: 10.02.04. – Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова. − Одеса, 2001. − 14 с.
3. Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики
елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії : Монографія. −
Одеса : Друкарський дім, 2009. – 384с.
4.
Павлишин О. В. Семіотична парадигма сучасних політологічних
досліджень. / Політична думка ХХ–ХХ століть : методологічні та доктринальні
підходи: підручник: у 2 – т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [ Т. В. Андрущенко,
О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ–2000», 2016. –
С. 242–264.
5.
Саламун К. Язык и политика: вербальная стратегия в политической
деятельности. – Москва : Знание, 1987. – С. 52–54.
6.
Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації. / Навчальний
посібник. − Київ : ІнЮре, 2009. − 276 c.
7.
Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – Волгоград,
2000. – 431 с.

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

УДК 81-116
Плющ Валентина
Київський національний університет культури і мистецтв
Науковий керівник Білецька Оксана Олександрівна,
кандидат культурології, доцент
РОЛЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ
У КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ, БРИТАНСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню ролі стереотипів, як інгвокультурного
явища та їх функціонального значення у контексті американської, британської
та української міжкультурної комунікації.
За мету було взято дослідити та описати засоби вираження
національних
стереотипів
з
застосуванням
описового
методу.
З’ясовано, що стереотипи допомагають кодувати і декодувати інформацію
у процесі спілкування, а також мінімізувати зусилля обробки інформації,
що надходить з позамовної реальності, оскільки являють собою генералізацію
досвіду пізнання світу людиною і засвоюються індивідом у процесі його
соціалізації з того моменту, як він починає повною мірою усвідомлювати себе
членом суспільства.
Ключовим є визначення, що в процесі міжкультурного спілкування
людина сприймає і оцінює іншого з позицій власної культури і внутрішніх,
властивих їй стандартів, тобто з позицій етноцентризму. Обґрунтовані
позитивні функції, виконувані стереотипами, які включають, категоризацію
навколишньої дійсності за окремими істотними для даної культури ознаками,
та здійснення захисної функції у випадку, якщо людина стикається
з незрозумілим їй явищем. А також продемонстровані недоліки стереотипії,
які становлять спрощення підходу до представників інших культур
і соціальних явищ, а також закриту консервативність мислення.
Зроблений висновок, що явище стереотипії є складним та багатогранним
як для представників іншої культури, так і для своєї власної та заслуговує
на поглиблене вивчення для полегшення процесів міжкультурної комунікації.
Ключові слова: стереотип, лінгвокультура, міжкультурна комунікація.
Вступ. Ми живемо в світі, який стає все більш відкритим, доступним
та глобальним, а отже міжкультурна комунікація, її переклад та інтерпретація
на сьогоднішній день набувають все більшої ваги та значення. Спілкування
та взаємовідносини з іншими культурами, спільнотами, індивідами залежать

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

від ступеня ефективності розуміння їх. Кожен представник іншої культури
в глобальному просторі має своє власне світобачення. Уявлення про оточуючий
світ, культуру та поведінку представників як свого суспільства, так і інших
спільнот, країн, націй знаходить своє відображення у мовній картині
відповідної лінгвоспільноти, одним з елементів якої виступає стереотип,
як форма уявлення не лише про свою власну культуру, традиції, форми
поведінки, а і про культуру та поведінку представників інших народів.
Ступінь аналізу досліджуваного явища. Феномен стереотипу виступа
є предметом вивчення багатьох наук і розглядається в роботах когнітологів,
психологів, соціологів, етнографів, лінгвістів і етнопсіхолінгвістов,
зокрема праці У. Ліппмана, А. К. Байбурина, Є. Бартмінського, Р. Брауна,
О. А. Гапченко, Л. В. Завгородньої, А. Івченко, І. С. Кона, О. П. Левченко,
Р. Р. МакКре, В. А. Маслової, Ю. Є. Прохорова, Ю. А. Сорокіна,
О. О. Стоколос-Ворончук, С. М. Толстої, С. Фіске, П. Н. Шихирева.
Основна частина. Термін «стереотип» (грец. «stereos» – твердий,
«typos» – відбиток) введено в науковий обіг американським соціологом
У. Ліппманом. Під стереотипом Ліппман розумів особливу форму сприйняття
навколишнього світу, що надає певного впливу на дані наших почуттів до того,
як ці дані дійдуть до нашої свідомості [6, с. 11].
У процесі міжкультурного спілкування людина, як правило, сприймає
і оцінює іншого з позицій власної культури і внутрішніх, властивих
їй стандартів, тобто з позицій етноцентризму. Дане поняття означає,
що представники однієї культури схильні переоцінювати особливості своєї
власної культури і недооцінювати інші. Зазначений процес у психології
називається атрибутивним. Доведено, що всім людям властиво вважати те,
що відбувається у своїй культурі природним і правильним; розглядати
звичаї своєї групи як універсальні; вважати свої норми і цінності безумовно
вірними [3, с. 56].
Носії мови розуміють, що граматичні або лексичні помилки іноземця
викликані об’єктивними причинами, зокрема, недостатнім знанням їх рідної
мови. Однак помилки культурного плану найчастіше співвідносяться не
з «незнанням» культури, а з психологічними, особистісними, причому
негативними якостями людини. Так, наприклад, частотне використання
імперативних конструкцій в англійській мові, що властиво українцям,
сприймається носіями англійської мови як прояв гніву, брутальності і агресії.
Таким чином, утвердження власної цілісності як національно-культурної
спільності, крім інших способів, відбувається також через заперечення
«чужого», яке бачиться як погане, неправильне, шкідливе, оскільки може
представляти загрозу стабільності звичного укладу життя. У результаті те,
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що розцінюється як позитивне в одній культурі, розуміється негативно
представниками іншої культури.
Так, Л. Чорекчян, психіатр, яка мешкає в США, пише:
«Українці, які живуть в Америці, помічають, що новоприбулі якось не дуже
люб’язні, тому що вони чомусь не так часто кажуть – спасибі і будь ласка... –
англійські «please» і «thank you» для вас пусті слова, тому що ви не розмовляєте
і не думаєте англійською мовою і нічого, природно, нею не відчуваєте»
[4, с. 16].
Таким чином, стереотипи здатні поглибити відчуття стійкого нерозуміння
чи негативу по відношенню до інших культур. Разом з тим, стереотипи
допомагають кодувати і декодувати інформацію у процесі спілкування, а також
мінімізують зусилля обробки інформації, що надходить з позамовної
реальності, оскільки являють собою генералізацію досвіду пізнання світу
людиною і засвоюються індивідом у процесі його соціалізації з того моменту,
як він починає повною мірою усвідомлювати себе членом певного суспільства.
«Стереотипи - позитивні, негативні, нейтральні – регулюють взаємодію
комунікантів як при міжкультурному спілкуванні... так і при спілкуванні
всередині культури...» [5, с. 15]. Однак, як зазначалося вище, негативною рисою
стереотипії є те, що в основу генералізації нерідко може бути покладена
неіснуюча ознака, що призводить не тільки до некоректних суджень
і висновків, але і до спотвореного сприйняття того чи іншого явища.
Наприклад, у англійців запах жителів Середземноморського узбережжя,
зокрема французів, негативно асоціюється з запахом часнику і передається
дієсловом – to reek – «видавати неприємний запах», «смердіти». Представники
культур Сходу вважають, що європейці пахнуть молоком.
Стереотипи
представників
української
культури
базуються
на унікальному почутті патріотизму, залежного від їх миттєвого настрою, яке,
в цілому, далекий від оптимістичного. У зв’язку з цим, українці схильні
обурюватися з приводу політичної, економічної і соціальної обстановки
в країні, але, за великим рахунком, терпіти і діяти (пор.: «Гуртом і батька легше
бити» – установка, характерна для поведінки українців як представників
колективістської культури). Тим не менш, самі себе українці вважають
доброзичливими,
привітними,
гостинними
і
привітними
людьми.
Дана точка зору відрізняється від англо-американського стереотипу «українці»,
яких вважають похмурими і замкнутими. В основі даної точки зору лежить
феномен побутової відсутності посмішки на обличчі української людини
[2, с. 8]. В цілому, українська посмішка має протилежні функції, ніж посмішка
в американській або європейській культурі. Так, посмішка в американському
спілкуванні, в першу чергу, виражає ввічливість і доброзичливість. Українська
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посмішка більш ситуативна і, насамперед, адресується близьким або знайомим
людям, демонструє особисте позитивне ставлення до співрозмовника.
Крім того, створенню стереотипу «український» у свідомості англійців
і американців сприяє комунікативний песимізм українців (в українській
лінгвокультурі на питання «Як справи?» найчастіше відповідають «Нічого»
замість англо-американського Fine (прекрасно)), а також скромність
в самопрезентації українців, що суперечить американським національнокультурним цінностям, таким як «індивідуалізм» і «націленість на успіх».
Ставлення українців до представників двох інших розглянутих культур
різне. Зокрема, до англійців ставляться як до більш близьких по духу,
оскільки вони мають схожу з українською повагу до традицій, проте володіють
своєрідним і незбагненним почуттям гумору. Тим не менше,
українці зневажливо ставляться до манірності, манірних англійців, що створює
ефект відчуженості в процесі комунікації. Насправді, дана риса англійського
національного характеру являє собою стриманість у спілкуванні і пояснюється
існуванням
в
англійській
культурі
цінностей
«традиційність»
та «дистанційованість».
Стереотипи англійців свідчать про їх пунктуальність, прагнення
до дотримання дистанції (як варіант, − субординації), а також неприязні
до всього іноземного, яка є пережитком загостреного почуття національної
переваги англійців. Таке упереджене ставлення до представників інших культур
може призвести до появи такого роду висловлювань: – William III was not a
popular ruler owing to his foreign ways (he was born in the Hague) − «Вільгельм III
був непопулярним правителем з-за своїх іноземних манер (він народився
в Гаазі)». Навіть своєму королю, який мав необережність народитися
в Нідерландах, англійці не могли пробачити його «іноземності» [2, с. 10–11].
Стереотип «американець» в українській культурі співвідноситься
з дивовижною працездатністю американського народу, якій українці одночасно
заздрять і захоплюються. Стереотипи американців відповідають уявленням
українців. Стереотип «англієць» в американській культурі асоціюється
з поняттями «занудність» та «зарозумілість». Англійці, у свою чергу, говорять
про вульгарності американців. Жарти, якими обмінюються англійці
і американці, є одним із способів виявити відмінності в їх національних
менталітетах [1, с. 449].
Отже, існування численних стереотипів пояснюється тим, що інші
культури представляють навколишню дійсність інакше (опозиція «свій –
чужий»). Позитивні функції, виконувані стереотипами, включають, по-перше,
категоризацію навколишньої дійсності за окремими істотними для даної
культури ознаками; по-друге, здійснення захисної функції у випадку,
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якщо людина стикається з незрозумілим їй явищем. Недоліком стереотипії
можна вважати спрощення підходу до представників інших культур
і соціальних явищ, а також деяку консервативність мислення. Внаслідок
перелічених факторів явище стереотипії є складним та багатогранним як для
представників іншої культури, так і для своєї власної.
Висновки. Стереотип – це відносно стійкий, узагальнюючий образ
або ряд характеристик (нерідко помилкових), які, на думку більшості людей,
властиві представникам свого власного культурного та мовного простору,
або представникам інших націй. Позитивні функції, виконувані стереотипами,
включають, по-перше, категоризацію навколишньої дійсності за окремими
істотними для даної культури ознаками; по-друге, здійснення захисної функції
у випадку, якщо людина стикається з незрозумілим їй явищем. Недоліком
стереотипії можна вважати спрощення підходу до представників інших культур
і соціальних явищ, а також деяку консервативність мислення.
Поведінка кожної людини індивідуальна та різноманітна, але незважаючи
на це, можна з упевненістю стверджувати, що поведінка людини в будь-якому
суспільстві типізована, тобто вона підпорядковується нормам, виробленим
в даному суспільстві.
Стереотипи існують у будь-якому суспільстві, і особливо важливо
підкреслити, що набір стереотипів для кожного з них суто специфічний.
На регулювання поведінки людини в межах рідного культурного та мовного
простору великий вплив надають культурні стереотипи, які починають
засвоюватися саме з того моменту, коли людина починає усвідомлювати себе
частиною певного етносу, частиною певної культури.
Міжкультурні контакти лише посилюють наявні у людей стереотипи
сприйняття культур, а також посилюють їх впевненість в існуванні
непереборних відмінностей між ними, в чому і полягає складність інтерпретації
суб’єктивного світосприймання в процесі міжкультурної комунікації [7, с. 101].
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ВАЖЛИВІСТЬ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У БОРОТЬБІ З «ГРУПАМИ
СМЕРТІ» В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Сьогодення дає можливість знаходитися в режимі он-лайн цілодобово.
Пошуки інформації, ігри, перегляд фільмів, прослуховування аудіо, спілкування
стало доступним та простим. Особливою популярністю серед підлітків
та молоді користуються соціальні мережі «Вконтакте», «Instagram» та інші.
Ці соціальні мережі мають приховану небезпеку для вразливих до навіювання
підлітків, які не мають достатньої уваги та правильного виховання в сім ї.
Нині поширюються «групи смерті», які доводять підлітків
до самогубства, шляхом квест-гри та залякування. Проблемою є те,
що підлітки з неповноцінних сімей, з таких, де батьки не цікавляться життям
дитини мають більший шанс попастися на гачок такої гри та стати
учасником «групи смерті».
Основним завданням батьків є не докори, критика дитини чи заборони
користування соціальними мережами, а доступне пояснення, діалог з дитиною,
вияв турботи та любові.
Сім я – це найперше соціальне оточення людини, де вона проходить
процеси адаптації до соціуму, це один з найважливіших соціальних інститутів,
що формує людину як особистість. Тому приділення уваги вихованню дітей є
не тільки проблемою сім ї чи родини, а і держави, адже від цього залежить
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її майбутнє, що виявляється в здоровому громадянському суспільстві,
здатному об’єктивно, критично розглядати та стежити за всіма процесами,
що відбуваються в ній.
Ключові слова: сім`я батьки, соціалізація, соціальні мережі, Інтернет,
групи смерті,самогубство.
Постановка проблеми. Сучасність відкриває перед людиною величезні
можливості та змогу ставити різні пріоритети в житті. Хтось обирає кар’єрний
ріст і віддається повністю намагаючись досягнути успіху, хтось ставить на
перший план сімейний добробут і прагне самореалізуватися в межах сімейного
кола. А дехто намагається поєднувати ці сфери чи ставить на меті гедонізм.
У сучасному суспільстві люди живуть за своїми правилами та мають власну
мораль, погляди на життя та мету. Проте базову основу розуміння картини
соціуму всі отримують саме в сім`ї. Саме сім`я стає тим стрижнем, що формує
уявлення про життєві горизонти та встановлює основні, загальні орієнтири
в житті людини.
Метою написання цієї статті є дослідити небезпеку соціальних мереж для
суспільства, більш того для дітей. Наскільки ми звикли до простих речей,
які здавалось не несуть шкоди. Мета це попередити батьків, які ще не знають
про це, щоб уникнути трагічних наслідків. Жертвами «груп смерті»
в соціальних мережах часто стають діти, які не мають достатнього спілкування
з батьками або схильні до впливу однолітків. Тому треба закликати батьків
цікавитись життям своїх дітей.
Аналіз останніх досліджень. На даний момент дослідження цієї теми
набирає обертів. Такі психологи як Світлана Ройз відомий в Україні дитячий
і сімейний психолог, розповідає про те: «Чому підлітки потрапляють в
«групи смерті», як боротися з цим і що протиставити паніці, що охопила
батьків».
Викладення основного матеріалу. Саме вплив батьків є одним
з основних соціалізуючи факторів, адже сім`я це перший соціальний світ
дитини. Від батьків як агентів первинної соціалізації, дитина засвоює базові
цінності та довгострокові цілі, а також батько і мати стають для дитини
опікунами, вчителями, друзями. Проте з віком важливість впливу батьків
на формування особистості дитини змінюється. На перший план виходять
групи ровесників, які мають вплив більше на одномоментну поведінку дитини,
адже є рівними з нею, не засуджують та прощають помилки та інше.
З невпинними намаганнями сучасних батьків встигнути все, за часту
трапляється так, що приділити часу всьому все ж не вдається. Діти та підлітки
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іноді не отримують тієї уваги від батьків, яка їм потрібна, тому вони
звертаються до груп однолітків, або Інтернету.
Серед ЗМІ активного розголосу за останній рік набули так звані
«групи смерті», які активно поширилися в соціальних мережах.
Метою їх є маніпулювання та доведення особливо вразливих дітей
до самогубства. Сьогодні відомо про майже 100 постраждалих підлітків на
Україні від таких груп. Найвідомішими з них є «Синій кит», «Розбуди мене в 4:
20», «Я в игре», «Тихий дом».
Всі ці «групи» беруть початок з Російської Федерації та проникли
на мережеві простори України, Казахстану, Білорусії. Тому ця проблема
виходить за кордони однієї держави і набуває значимості на міжнародному
рівні.
Психіка підлітка є несформованою, дуже вразливою та легко піддається
маніпуляції, тому діти та підлітки є особливою групою ризику для «груп
смерті».
Як повідомляє портал новин Еспресо.ТVПотрапити «в гру» дуже просто.
До того, як це стало популярним у ЗМІ, дітей вербували в різних групах
соціальної мережі «ВКонтакте». З дітьми просто починали листування,
переконували їх у власній унікальності та самотності, потім пропонували
зіграти в гру.
Після того, як групи смерті стали досить популярними, дитина могла сама
«призвати» організаторів, написавши повідомлення в стрічку з певним
хештегом (міткою): #синийкит #яждуинструкций #тихийдом та іншими
варіаціями.
Після появи куратора, жертві присвоювали номер і починали давати
завдання. Одним з перших завдань було надіслати свою геолокацію. Потім слід
перейти за посиланням, яке давав куратор. Тільки-но дитина потрапляла
на сторінку, там запускався таймер.
Далі завдання ставали цікавішими: вишкрябати лезом кита або метелика
на руці, прокинутись о 4.20, піднятися на дах. Так само підлітку давалася
спеціальна музика, яку він повинен був постійно слухати. Переважно це була
мінорна електронна музика, де низькі частоти перемішувалися зі звуками моря
та китів.
Після легких завдань і спілкування з куратором, квест ускладнювався.
Наприклад, потрібно було зробити надрізи на руці, вбити тварину, стояти
на краю даху або мосту. Заборонялося спілкуватися з друзями, які відмовлялися
грати. Як докази дитина повинна була постійно робити фотозвіт виконаних
завдань. В кінці гри дитина мала скоїти самогубство, знявши все на відео,
або в он-лайн режимі.
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Якоїсь однозначної філософії в подібних групах нема, всі вони – це суміш
різноманітних страшилок Інтернету, які були придумані ще на початку
2000–х рр.
Поки не зрозуміло, чому і кому потрібен цей транс, в якому діти
по команді стрибають з вікон і ріжуть собі вени. Багато психологів пишуть
про те, що куратори груп володіють цілком професійними навичками
психології.
У групах збираються тисячі людей, а значить, це робота сотні
професіоналів. Також вражає велика кількість добре монтованих роликів
і зведених аудіо треків для подібних груп.
Усе це наводить на думку про добре організовані групи професіоналів,
які працюють злагоджено, як смертоносний механізм. Але професіонали
не харчуються повітрям, отже їхню роботу хтось оплачує. Ось тільки хто,
поки залишається незрозумілим – українські, білоруські, російські діти сидять
у одній соціальній мережі і спілкуються в одних і тих самих групах. Однак не
можна назвати «групам смерті» єдиною причиною суїциду підлітків.
Найчастіше в такі групи приходять діти з неблагополучних сімей. Цей
тривожний дзвінок закликає батьків згадати про своїх дітей, щоб ними
не «зайнявся» хтось із мережі [1].
«Тут можна зіграти на конфлікті між батьками і дитиною. Вкрай рідко
батьки є авторитетом для дитини у віці від 12 до 16 років. Підлітку здається,
що вдома його не розуміють, і він шукає собі якогось лідера і підтримку поза
домом. Якщо вдома на нього постійно кричать, то в таких групах йому кажуть,
що він герой і особлива людина», – ділиться спостереженнями з Еспресо.TV
психотерапевт Світлана Скринник.
Однак психотерапевт вважає, що не кожна дитина може стати жертвою,
адже не кожна дитина перебуває в деструктивному середовищі, а значить,
її складніше ввести в транс.
«Легше з тими дітьми, у яких батьки, наприклад, розлучаються.
Розлучення взагалі одна з найбільших психотравм, бо дитина це сприймає
неправильно: я поганий, я недолугий, тому вони через мене розлучаються.
І не кожен батько може правильно подати цю подію, іноді батьки відіграються
на дітях: «Ти як тато, йди живи з ним», – каже Скринник.
Ще проблемою є те, що тему груп смерті підняли, розкрили
і розрекламували. Тепер навіть той, хто не знав, заради інтересу може
спробувати приєднатися до руху.
«Батькам я рекомендую не нагнітати. Потрібно поговорити з дитиною,
тому що є абсолютна різниця, коли дитина бачить інформацію в інтернеті або
по телевізору, або чує її від батьків. Попереджати дитину про те, що вона може
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побачити такі групи і навіть зайти на них, але це небезпечно» – радить
психотерапевт Скринник.
Батьки повинні пам’ятати про кнопки Конфіденційність у соціальних
мережах. Дитячу сторінку можна і потрібно зробити закритою від чужих очей.
У дитини не повинно бути в друзях людей, яких вона не знає в реальному
житті. Усе це, зрозуміло, потрібно обговорювати з дітьми, а не суворо
забороняти [1].
Завдяки розвитку сучасних технологій батьки мають змогу моніторити
своїх дітей за допомогою гаджетів та програм, які встановлюються на них.
Деякі оператори мобільного зв’язку пропонують батькам підключати послуги
батьківського контролю, які відслідковують місцезнаходження телефону
дитини.
«Батькам треба цікавитися життям своїх дітей. Як можна не побачити,
наприклад, що в дитини порізана рука? Це значить, що батьки не приділяють
їй достатньо уваги.» – повідомляє практичний психолог Волинського обласного
дитячого медичного об’єднання Алла Мацюк [2].
«Я б радила спочатку поговорити. Звісно, підліток буде такі речі
приховувати. Приховують же вони, що почали палити, вживати алкоголь.
Але часто підліток зацікавлений у тому, щоб на них більше звертали уваги.
Багато дітей, які належать до групи «уявних суїцидів»: так діти намагаються
привернути увагу, сподіваються, що батьки все–таки почнуть цікавитися
її життям. Такі речі треба виявляти всіма доступними способами.
Можна подружитися з дітьми в соцмережах, щоб бачити, чим вони цікавляться.
Батьки мають звертати увагу на те, що дитина змінилася, погано спить,
стала агресивною, на руках з’явилися невідомі порізи. Розширені зіниці,
неадекватна поведінка, погана мова, зміна емоційного стану. Це точно батьки
мають бачити і це має бути сигналом, що наступним кроком має бути довірлива
розмова. Ця розмова має бути щирою: «Я зараз дуже турбуюся. Я хвилююся,
що ти виснажена. Мені не байдуже, що ти втомлено виглядаєш». Навіть якщо
дитина нічого не каже – це привід поспостерігати за дитиною,побачити спить
вона чи ні. У довірливих стосунках між батьками і дітьми видно і відчутно,
коли стаються «погані речі» [2]. Отже, саме сім`я стає тією ланкою, де
формується моральний та ціннісний орієнтир дитини, тому дуже важливо
закласти правильні начала, та приділяти достатньо уваги дітям і підліткам аби
зарадити їх відсторонення та замкнутість. Не давати приводу відчувати себе
самотнім та піддаватися маніпуляції чи навіювання – головна задача батьків та
сімейного оточення підлітка.
Сім’я є соціальним інститутом, де формується особистість. Через процес
соціалізації людина стає повноцінною ланкою суспільства з власними
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орієнтирами, поглядами, установками, які закладаються саме в сім’ї. Тому дуже
важливо, щоб саме в сім’ї попереджувалася девіантна поведінка, що може
призвести до таких жахливих наслідків. Правильно закладені орієнтаційні
цінності в житті стають тим стрижнем, який не зможуть зламати в дитини
зловмисники, що створюють подібні «групи смерті», а також відтворюють
здравомисляче суспільство.
Література:
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«СЦЕНАРІЇ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ ЗА УЧАСТЮ КРАЇН БАЛТІЇ»
У статті розглядаються: експертні думки політичних діячів
та аналітиків щодо подальшого розвитку подій на Сході України; важелі
впливу як протидію агресії Російської Федерації; інструменти та шляхи
досягнення територіальної цілісності держави. Мета дослідження полягає в
аналізі сценаріїв політичних експертів, їх прогнозах на майбутнє Донбасу та
шляхів врегулювання російсько-українського конфлікту . Визначити роль країн
Балтії у вирішенні протистояння з РФ та найімовірніший спосіб досягнення
миру на прикладі Латвії, Литви та Естонії.
Порівняльний метод, який дає змогу проаналізувати та визначити
відмінності та схожість між думками експертів; історичний метод, який
допомагає знайти попередні шляхи врегулювання конфліктів та визначити
найефективніший.
У ході дослідження було з’ясовано, що Україна має два шляхи
врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – військовий і мирний. Прогнози
експертів короткострокові та мають ситуативний характер. Ситуація
на Сході України є важкопрогнозованою.
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конфлікт,

територіальна

Постановка проблематики. Країни Прибалтики: Литва, Естонія
та Латвія, які є членами Європейського Союзу, мають сухопутний кордон із
Росією, найкраще розуміють ситуацію, в якій зараз перебуває Україна. Нині РФ
збільшила військову активність у Балтійському регіоні. Звичайно,
це спричинило хвилювання в країнах Балтії, які мають великий ризик підпасти
під вплив РФ і осягнути ту ж саму участь, що і Україна. Сьогодні є великий
ризик, що Росія організує черговий «русский мир», адже на сході Естонії
проводяться військові збори НАТО біля російського кордону, тим самим страх
перед агресивним сусідом – сприяє більш тісній співпраці з Україною,
як стримуючим фактором від РФ. Міністерство Закордонних Справ Литви
суворо засуджує розпочате Російською Федерацією очевидне військове
вторгнення її збройних сил на територію України. Міністр закордонних
справ Естонії Свен Міксер відзначив важливість збереження існуючого
режиму санкцій проти Росії та необхідність виконання нею Мінських д
омовленостей [3, арк. 1].
Викладення основного матеріалу. В інформаційному просторі України
вирують висловлювання багатьох експертів щодо сценаріїв подальшого
розвитку російсько-українського конфлікту. Більшість українських експертів
зазначають, що важко спрогнозувати якими будуть наслідки, через
непередбачуваність дій Кремля. Наприклад, Радник президента України
Володимир Горбулін у своїй статті визначив 5 сценаріїв:
- Перший – тотальна війна. Тобто початок відкритої збройної
агресії з боку РФ, повна мілітаризація українського суспільства, введення
воєнного стану. Головна мета: безкомпромісне знищення ворога.
У разі перемоги – питання Криму і Донбасу вирішено раз і назавжди.
У разі поразки – кровопролитні, територіальні та індустріальні втрати.
Але й тут є свої привілеї. Міністр закордонних справ Латвії
Е. Рінкевич підтвердив, якщо мінські угоди будуть зламані, Євросоюз готовий
вжити нових обмежувальних санкцій. Ініціативу України про залучення
контингенту ООН схвально підтримали в Латвії. Ця країна готова брати участь
у миротворчій операції ЄС в Україні, якщо б відповідні рішення прийняли
Рада безпеки ООН і Латвійський Сейм;
- Другий – «Стіна» – відмова України від окупованих територій;
- Третій – Сепаратний мир. Результат: сателітний мир з РФ, визнання
автономії Донбасу, відмова від АР Крим.
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- Четвертий – Заморожений конфлікт. Окуповані території стануть
глухою
зоною
такі
Придністров’я,
Абхазія
,Південна
Осетія.
На засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Президент Латвії Андріс Берзіньш
висловив критичну думку: «Дії Кремля загрожують безпеці всього світу».
Він закликав запобігти появі «замороженого конфлікту» у східних регіонах
України [6];
- П’ятий – Ні війни, ні миру. Обмежена і стримувана війна проти РФ,
періодичні збройні сутички розтягнуті на роки. Тимчасові режими припинення
вогню. Хиткі домовленості. І навіть за таких умов, у час військового втручання
Росії на територію України держави Прибалтики виділялють гуманітарну
допомогу Україні. Представники країн беруть участь у місії спостерігачів
ОБСЄ в Україні [2].
Політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень
А. Октисюк з однієї сторони поділяє думку В. Горбуліна щодо декількох
сценаріїв, з іншої сторони визначив інші варіанти розвитку конфлікту з Росією
у своїй роботі «Війна Росії з Україною .
«Однозначно можна сказати, що друге півріччя 2016 р. і найближчі роки
будуть дуже складними і в залежності від розвитку політичної ситуації в країні,
можливі наступні сценарії» :
- зближення з заданими структурами. Інтеграція України в інституції ЄС
та НАТО. Даний сценарій є малоймовірним, оскільки нинішнє українське
керівництво не зацікавлене в інституційному будівництві і переході
на європейський рівень державного управління. Президенту зручно працювати
в умовах ослаблених корупцією та неформальною політикою інститутів влади,
використовуючи прийоми клієнтелізму і тиску з боку правоохоронної системи;
- нормалізації відносин з РФ – повернення України до політики
багатовекторності. Досягненні геополітичного консенсусу між РФ і Заходом, в
результаті якого Вашингтон і Брюссель будуть грати за новими правилами,
визнають право РФ впливати на пострадянський простір, в тому числі і
на Україну;
- радикальний сценарій – відновлення активних бойових дій на Донбасі.
В нинішніх умовах це один з вірогідних сценаріїв розвитку ситуації, який
допоможе Президенту Порошенко відсунути на задній план економічні
проблеми і проблеми з реформами;
- грузинський сценарій – перемога проросійських політичних сил.
Сценарій можливий через кілька електоральних циклів, оскільки на даному
етапі проросійська опозиція розрізнена, ослаблена внутрішньопартійної
конкуренцією і відсутністю нових облич [5].
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Тож виходить, українські експерти сходяться на тому, що Україну чекає
довгий період розв’язання проблеми. Але здебільшого прогнози експертів
розраховані на короткий проміжок часу (два–три роки). На сьогодні
найвірогіднішим є сценарій тотальної війн або замороження конфлікту, що
призведе до поразки України, враховуючи її військовий і економічний
потенціал.
Майданчиком для пошуку шляхів вирішення проблеми на сході України
стало засідання Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2014 р. Під час виступу
на цьому авторитетному форумі Д. Грібаускайте закликала світову спільноту
захистити український суверенітет. У своїх інтерв’ю вона критикувала Захід
за відсутність лідерства в підтримці України щодо російської агресії. Президент
Естонії на Асамблеї відзначив: «Якщо замість угод та законів груба сила буде
застосовуватись у міжнародних відносинах, якщо зміна державного кордону
за допомогою сили стала загальноприйнятою нормою, то стабільність усього
світу під загрозою» [7, c. 3].
Дуже важливу роль у стримуванні російської експансії відіграли
згуртованість українського народу та відчайдушність і хоробрість української
армії. Нажаль, військової міці України недостатньо, щоб протистояти більш
потужному сусіду наодинці. Захід, у свою чергу, робить основну ставку
на дипломатичний і невійськовий спосіб врегулювання.
Європейська та міжнародна спільнота використовує такий інструмент як
дипломатія примусу. Така дипломатія спрямована на те, щоб змусити
суперника змінити свою політику, не застосовуючи військову силу. Основним
принципом такої стратегії є застосування сили у вигляді санкцій [6, c. 595].
Розглядаючи питання вводу санкцій як одного з інструментів стримування
російської експансії, можна додати ,що Литва є одним із лобістів України ,
адже до третьої річниці окупації АР Крим МЗС Литви наголосили: «Ми будемо
прагнути до того, щоб застосовувані стосовно Російської Федерації санкції ЄС,
пов’язані з незаконним захопленням півострова, продовжувалися до тих пір,
поки Росія не залишить незаконно захоплену українську територію» [9].
Завдяки тиску на економічному рівні, Росія пішла на деякі поступки,
але не припинила агресію. Економічні санкції поховали ідею РФ, щодо проекту
«Новоросія» та вимоги зробити російську мову – другою державною.
Експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігор Козій, вважає,
що введення санкцій є недостатньо дієвим способом у вирішенні російськоукраїнського протистояння, адже Україна й досі підтримує торгово-економічні
відносини і знаходиться у енергетичній залежності від РФ.
Експерт представив план дій на шляху до вирішення «українського
питання» :
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- перекрити кордони;
- ввести надзвичайний стан в певних регіонах;
- почати інженерне обладнання певних ділянок, що можуть викликати
загрозу;
- розпочати часткову мобілізацію;
- узаконити формування так званого ополчення, незалежно від того,
якої воно буде національності.;
- створити систему забезпечення українських військових частин ;
- посилити боротьбу з незаконними формуваннями.
- розблокувати
українські
ВМС
(Військово-морські
сили)
на о. Донузлав.
Третій шлях на прикладі Латвії та Естонії. Країни Балтії зробили
тернистий і важкий крок на шляху до суверенності. І нашій країні є чому
повчитися. 1988 р., Республіка Литва. Засновано рух «на підтримку
перебудови» – САЮДІС, який спочатку таємно ,а потім відкрито ставив собі
за мету вихід зі складу СРСР і відновлення незалежності. САЮДІС проводив
багатотисячні мітинги і вела активну роботу з пропаганди своїх ідей.
Візит Горбачова у столицю на початку 1990 року зібрав 250 тис. осіб –
прихильників незалежності [4, c. 13].
Того ж року (навесні 1988), у червні–вересні 1988 р. в м. Таллінн
пройшли масові заходи, що увійшли в історію як «Співоча революція»,
на яких виконувалися пісні протесту, а також поширювалися агітаційні
матеріали та значки Народного фронту:
1) нічні співочі свята на Ратушній площі і на Співочому полі,
що пройшли в червні, під час проведення традиційних Днів Старого міста;
2) рок-концерти, що пройшли в серпні;
3) музично-політичний захід «Пісня Естонії», на якому за версією ЗМІ
зібралося близько 300 000 естонців, тобто близько третини від чисельності
естонського народу, що відбулося 11 вересня 1988 на Співочому полі.
В ході останнього заходу дисидентом Трівімі Веллісте був публічно озвучений
заклик до незалежності [8; 1, c. 213–214].
З метою підвищення рівня безпеки на суходільному кордоні між
Україною та Російською Федерацією3 вересня 2014 року Прем’єр-міністром
України Арсенієм Яценюком презентований фортифікаційний проект «Стіна»
(Європейський вал). 10 вересня проект було затверджено Президентом України
Петром Порошенко та розпочато спорудження фортифікаційних укріплень.
Проектом передбачено будівництво 2 оборонних рубежів, близько
1500 кілометрів траншей і ходів сполучення, понад 8 тис. окопів для техніки,
понад 4000 бліндажів та 60-кілометрове невибухове загородження. У зв’язку
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з контролем частини прикордонної території України незаконними збройними
проросійськими формування та військами відпускників, реалізація проекту
здійснюється в два етапи будівництво укріплень на ділянці українськоросійського кордону в Чернігівській, Харківській та Сумській областях;
на другому – в окупованих так званих ЛНР, ДНР.
Висновок. Отже, різноманітність менш ймовірних і більш ймовірних
прогнозів та проектів експертів, сходяться у тому що э лише
два найймовірніших шляхи вирішення українського: військовий спосіб
і мирний. Мирний спосіб – показує нам, що принцип невтручання
або дипломатія примусу – є більш є більш довготривалим та менш
кровопролитним способом врегулювання конфлікту, але з великими шансами
опинитися на грані економічного дефолту, ніж військовий спосіб. Але варто
нагадати, що немирний спосіб вирішення протистоянь призведе
до інфраструктурної катастрофи і найголовніше (навіть у випадку перемоги) –
чималих людських втрат.
Прибалтійський шлях до незалежності – є яскравим і дієвим прикладом
відстоювання волі, суверенності і жаги до життя на європейському рівні.
Тож проаналізувавши один із шляхів, можна зробити висновки,
що євроінтеграційна та посилена націоналістична позиція Прибалтійських країн
є пріоритетним курсом для досягнення територіальної цілісності України.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Cтаття присвячена дослідженню основних тенденцій процесу
секуляризації у сучасному світі. В результаті надзвичайно швидкоплинних
глобалізаційних процесів, переходу до інформаційного суспільства, всебічного
поширення освіти та трансформації економіки в науковий дискурс активно
ввійшла тема зменшення ролі релігійного впливу на соціум. Ми спробуємо
визначити основні сучасні тенденції культурно-історичного процесу
секуляризації. Також, у даній статі, не можна не звернути увагу на зворотній
процес секуляризації, тобто повернення релігійного впливу на різні сфери
суспільного життя. Процес десекуляризації – це певний етап розвитку
суспільства, що настає після секуляризації; процес повернення
до «божественних начал», до онтології буття й онтології людини в контексті
побудови державно-правових інститутів. Враховуючи непередбачуваної
науковцями сучасне зростання ролі релігії у повсякденному житті людей,
ця проблема потребує обов’язкової уваги та дослідження. Тільки зрозумівши
причини та передумови цих процесів ми зможемо робити прогнози
на майбутнє, тим самим спростувавши або підтвердивши теорію
секуляризації.
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Постановка проблематики. Дослідження секуляризаційних процесів
у сучасному глобалізованому світі є надзвичайно актуальним. Можна
стверджувати, що сьогодні вплив релігійних інститутів поширюється
на суспільство в більшій чи меншій мірі. Відтак, постає необхідність
у виділенні загальних тенденцій тих процесів секуляризації, що відбуваються
на загальному тлі суспільного життя.
Аналіз попередніх досліджень. Питання секуляризації розглядається у
роботах багатьох сучасних вітчизняних та іноземних соціологів та філософів.
Так, серед науковців, роботи яких направлені на дослідження тенденцій
секуляризаційних процесів та які використовувалися під час написання даної
статті, можна виокремити: М. Паращевіна, Ю. Медвєдєву, І. Петрову,
О. Панасенко, С. Возняк, Ю. Бубнова, І. Загребельного та інших.
Викладення основного матеріалу. У суспільній свідомості протягом
останніх десятиріч відбувається переворот, формується нове світобачення,
смисловим центром якого є людина, а основними принципами – свобода,
гуманізм, демократія. Так, можна стверджувати, що секулярні тенденції
є явищем не локального, а світового масштабу. Саме тому відкриваються
перспективи дослідження основних тенденцій світових секулярних процесів.
Сучасний світ переживає глобальні трансформації у різних сферах
суспільного життя, особливо у духовній сфері. Це – криза сучасної людини,
що змушує особистість давати відповіді на важливі світоглядні питання:
яке місце індивіда у світі, які у нього відносини зі світом та іншими індивідами,
постає питання ціннісних орієнтацій та пріоритетів. Проблема духовності
є «вічним» філософським питанням. Варто зазначити, що довгий час проблема
духовності розглядалась як виключна компетенція теології та релігійної
філософії. Однак сьогодні сучасні вчені приходять до висновку, що варто
виділяти дві форми духовності – релігійну та світську (оскільки в зміст
проблеми також входять і аспекти секулярної свідомості) [2, с. 124–126].
Секулярна форма духовності формується в ході соціального процесу
секуляризації. Виходячи з цього, вчені тлумачать явище «секуляризація»
наступним чином: це процес зміни свідомості людини, при цьому свідомість
стає безрелігійною, і, як наслідок, відбувається витіснення релігії з суспільного
життя [1, c. 76]. Секуляризація (від лат. secularis – світський) означає, що те, що
було надбанням віри і, звісно, церкви, стає згодом від них менш залежним,
світським [7, c. 60–61]. Секуляризацією у широкому сенсі також прийнято
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вважати процес, за якого вірування у надприроднє та пов’язані з ним ритуали,
а також сам інститут релігії в цілому, піддаються сумніву [2, c. 124].
Поряд із тим, необхідно розуміти, що секуляризація – не тількискладний,
але й дуже слабковивченийпроцес. Дослідженнятенденційсекулярнихпроцесів
у світідотеперпереважновелися на основірозгляду західноєвропейської моделі
суспільного розвитку. На ційосновівироблялисяметоди, поняття, оцінки
[3, c. 91]. Разом з тим, секуляризаціярозвивається в кожному конкретному
суспільстві у специфічних формах залежновідйогоособливостей, включаючи
й конфесіональні. Наприклад,на Сході чи Півдні вона не відповідає тому,
щовідбувалосячивідбувається в Західній Європі [8, c. 166].
Традиційно в дискусіях про секуляризації виділяють два її типи:
європейський (класичний) і американський. Ці типи секуляризації досить добре
вивчені і описані. Проте до них необхідно додати ще один тип, характерний для
країн комуністичних режимів – радянська секуляризація [8, c. 166–169].
Однак, в цілому, можна виокремити декілька загальних тенденцій
розвитку секуляризації у сучасному світі. Так, науковці виділяють наступні
тенденції до поширення секуляризації [6]:
- технологічний прогрес: технологічний прогрес та наука поступово
зумовлює витіснення релігійного світогляду. Постійні наукові відкриття
та винаходи суттєво змінили умови життя сучасного суспільства.
Так, суспільство не сприймає віру у бездоказові релігійні ідеї;
- демократія: розвиток суспільного життя призвів до виникнення
демократії. У свою чергу, демократизація призвела до виникнення нового типу
держави, де релігія не грає першочергову роль. У більшості країн сучасного
світу релігійна легітимність держави вважається анахронізмом;
- капіталізм: орієнтація на ринкову форму господарства зумовлює дедалі
менший вплив церкви у сучасному світі, оскільки робить людину чутливою
та залежною від матеріальних благ. Прагнення до накопичення багатства,
до покращення якості життя стає важливішим у житті сучасної людини,
аніж досягнення духовних благ;
- мобільність: секуляризації сприяє зростання мобільності населення –
переїзди на нову роботу, навчання тощо. Це призводить до втрати спільності
з своєю громадою і до ослаблення релігійних зв’язків, як наслідок – релігія
займає дедалі менше місця у структурі дозвілля та соціальних зв’язків індивіда;
- освіта: також однією із причин секуляризації називають зростання рівня
освіти серед населення. Наукова картина світу вважається більш визначальною
для формування світогляду сучасної людини, тому релігійні матеріали дедалі
менше включаються у шкільну програму.
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Розглядаючи тему тенденцій секуляризації, варто згадати також про ще
один феномен тасучаний тренд секуляризації – десекуляризацію.
Процес десекуляризації – це певний етап розвитку суспільства, що настає після
секуляризації; процес повернення до божественних начал, до онтології буття
й онтології людини в контексті побудови державно-правових інститутів
[2, c. 125–128]. Термін «десекуляризація» було введено на основі ідей
Пітера Бергера та означає процес повернення релігійного впливу на
суспільство, з якого його було витіснено процесом секуляризації [9].
Отже, десекуляризація – це обернено пропорційне до секуляризації явище,
що передбачає повернення впливу релігії на суспільство в цілому.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши вищевикладені тенденції
щодо процесів секуляризації, можна прийти до висновку, що розвиток науки,
доступність широких мас до освіти, а також розвиток економічних систем
та політичних режимів сформував нову альтернативну щодо релігії картину
світу. Розвиток людства в цілому зумовив відходження від релігійної
свідомості.
Секуляризація
сформувала
сучасну культуру й
суспільство.
Вона утверджувала той світський дух, що притаманний сучасній людині.
Сьогодні ми живемо в секулярному суспільстві. Це і є той результат, до якого
привела секуляризація як багатоаспектний процес і внаслідок якого в сучасних
розвинутих країнах докорінно змінився статус релігії, віри, церкви. У поняттях
світської держави, світського суспільства знаходить відображення те,
що відносини між людьми в суспільстві перестають бути релігійно
зумовленими чи ангажованими, а тому як релігія, так і церква втрачають
колишній вплив [9]. Сучасне людство тяжіє до вироблення світогляду,
який не тільки є менш залежним від релігійних символів і систем,
а ще й спирається на наукові знання.
Поряд із тим, не слід забувати про прямо пропорційний процес
відходження від релігії – десекуляризацію. Не дивлячись на всеохоплюючу
глобалізацію та надзвичайно швидкий науково-технологічний розвиток
сучасного інформаційного суспільства, багато науковців відмічають збільшення
релігійної присутності в різноманітних сферах суспільного життя. Більш того,
можна констатувати той факт, що релігійність суспільства також є динамічною
і з часом набуває нових форм та смислів.
Таким чином, можна зробити висновок, що сьогоденні глобалізаційні
та трансформаційні суспільні процеси мають досить вагомий вплив на інститут
релігії, його форми та функціонування. У результаті цього, наукова спільнота
поставила під питання безповоротність секуляризації і почала досліджувати
тенденції відродження впливу релігії – десекуляризації.

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

Література:
1.
Бубнов Ю. А. Секуляризация как духовное явлениее вропейской
культуры. / Научныйвестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Серия: социально-гуманитарные науки. – 2015. –
№4. – С. 74–76.
2.
Загребельний І. В. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність:
до проблеми релігійної характеристики сьогодення. / Філософські обрії. – 2013. –
№30. – С. 150–157.
3.
Марчишак А. Релігія на тлі глобалізаційних процесів. / Релігія та
Соціум. – 2012. – №2. – С. 123–131.
4.
Паращевин М. Теориясекуляризации в европейском дискурсе. /
Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №2. – С. 90–102.
5.
Петрова І. М. Секуляризаційні процеси в сучасній Україні. /
Філософія та соціологія релігії. – 2011. – №24. – С. 143–148.
6.
Ситар І. М. Проблема секуляризації та десекуляризації в
акультураційних процесах. / Право і Безпека. – 2014. – № 2. – С. 19
7.
Сідоркіна О. М. Релігійна свідомість у контексті сучасних
соціальних процесів. / Вісник Національного авіаційного університету. Сер. :
Філософія. Культурологія. – 2010. – № 1. – С. 56–59.
8.
Шандор Ф. Ф. Дослідження процесу секуляризації в соціології. /
Вісник КНУ ім. Шевченка. – 2006. – №24. – С. 60–63.
9.
Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской
России / Религия в постсекулярном контексте. – 2012. – №2. – С. 165–177.
10. Kivisto P. Sociology of Religion. / Serious Science. – 2015. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://serious-science.org/sociology-ofreligion-3129.
УДК 37.047
Ташевська Дар’я
Київський національний університет культури і мистецтв
Науковий керівник Шевель Інна Петрівна,
кандидат соціологічних наук, доцент
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДОПОМОГИ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ
Сучасний соціально-економічний рівень розвитку держави, динаміка
складу професій, наявність великої кількості навчальних закладів,
спеціальностей та спеціалізацій ставить перед молодою людиною надзвичайно
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складну проблему вибору напрямку своєї професійної діяльності, а потім
і професії. Проблема вибору професії є надзвичайно важливою і непростою.
Існує безліч суто технологічних питань вибору професії, які не під силу
вирішити старшокласнику без кваліфікованої допомоги досвідченого фахівця
в даній галузі. У статті розглянуті питання організації профорієнтаційної
роботи з різними віковими групами молоді з метою формування у дитини
свідомого професійного вибору та виховання прагнення бути професійно
затребуваним в суспільстві. Проаналізовані проблеми України щодо
профорієнтаційної роботи. Виявлені проблеми спричиняють гостру
необхідність в удосконаленні профорієнтаційної роботи. Також у статті
наведені приклади світового досвіду профорієнтаційної роботи, зокрема
європейських країн. Вивчення європейського досвіду професійної орієнтації
та запозичення їхніх методів і навиків дасть змогу молоді оволодіти
інтегрованими професіями, ознайомлювати з можливостями перекваліфікації,
професійного та кар’єрного зростання, що є основною запорукою економічної
стабільності нашої країни.
Ключові
слова:
профорієнтація
молоді,
професійний
вибір,
профорієнтаційна робота.
В умовах переходу країни до ринкових відносин, з появою ринку праці,
нових форм власності, безробіття і конкуренції своєчасний та обґрунтований
вибір молоддю професії, навчального закладу набуває все більшого
економічного і соціального значення, бо в значній мірі впливає на результати
праці, положення і авторитет особистості в суспільстві, колективі, на рівень
добробуту, сприяє найбільш ефективній реалізації особистісного потенціалу, а
держава отримує максимальну віддачу. Якщо вибір професії зроблено
необґрунтовано, помилково, то це приносить молодій людині гіркі
розчарування, психологічні, а іноді і соціальні втрати
Вибір професії є важливим кроком у життєвому і професійному
становленні людини. Від правильного вибору професії виграє як суспільство,
що одержує
цілеспрямованого суспільно корисного громадянина,
так і особистість, яка відчуває задоволення від роботи і має широкі можливості
для самореалізації. Сьогодні потрібні ефективні механізми сприяння набуттю
дітьми та підлітками адекватних уявлень і знань про сучасну професійну
діяльність, формування у них психологічної готовності до вибору майбутньої
професії та трудової діяльності
У цій ситуації актуально і гостро постає проблема конкретної допомоги
молоді в професійному самовизначенні засобами професійної орієнтації.
Сьогодні формування психологічної готовності випускників школи
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до усвідомленого вибору професії, до праці стало не тільки гострою
необхідністю, але й багатогранним і складним процесом. Його не можна
здійснювати розрізнено, навіть, за допомогою досить гарних заходів.
Тут вимагається систематична, послідовна і довготривала робота. Забезпечити
ефективність цього процесу може тільки чітко поставлена профорієнтаційна
робота, що враховує вплив на вибір молодою людиною професії різноманітних
факторів.
Система професійної орієнтації молоді, яка була започаткована в Україні
на початку XX ст., пройшла складний шлях становлення та змін теоретичних
і методологічних засад. Сьогодні професійна орієнтація визначається
як науково-практична система підготовки особистості до свідомого
професійного самовизначення. При цьому, професійне самовизначення
розглядається як пролонгований дискретний процес, який триває впродовж
всього трудового життя людини і передбачає неодноразове прийняття рішення
щодо професії (підвищення кваліфікації, перепідготовку, зміну професії тощо).
За такого підходу відповідна профорієнтаційна підтримка повинна надаватися
особистості на всіх етапах її професійного становлення та розвитку, в тому
числі і в процесі її професійної освіти та навчання.
Ґрунтовні дослідження з проблем професійної орієнтації молоді в умовах
ринкового середовища із розробкою відповідних технологій психологічного
супроводу здійснюється у країнах близького зарубіжжя, в першу чергу у РФ (Є.
О. Климов, Е. Зєєр, М. Пряжніков, С. Чістякова та ін.), а також у Республіці
Білорусь.
У створення теоретичних передумов дослідження вказаної проблеми
зробили суттєвий внесок такі українські вчені, як: Г. Балл, І. Бех,
О. Бондаренко, Є. Єгорова, І. Зязюн, О. Ігнатович, З. Кісарчук, О. Киричук,
Г. Костюк, О. Кульчицька, С. Максименко, О. Мельник, Ш. Маноха, В. Моргун,
Н. Ничкало, О. Отич, В. Панок, П. Перепелиця, Н. Побірченко, Е. Помиткін,
В. Рибалка, О. Самойлов, Д. Закатнов, В. Синявський, В. Семиченко, Л. Хомич,
Б. Федоришин та ін.
Разом з тим сьогодні процеси глобалізації обумовлюють потребу в аналізі
та критичному осмисленні зарубіжного досвіду професійної орієнтації
та можливостей його впровадження у вітчизняну практику профорієнтаційної
роботи.
Мета статті полягає в дослідженні світового досвіду профорієнтаційної
роботи та впровадженні позитивних методів в профорієнтаційну роботу в нашій
державі.
В останні роки в Україні існує проблема розбалансованості ринку праці
та ринку освітніх послуг. Зокрема: відсутність відповідності між кількістю
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та структурою робочих місць, які визначають попит на працю, з чисельністю
і структурою економічно активної частини населення; нерівномірність
нормативно визначеної системи класифікації професій попиту роботодавців
у робочій силі з певною класифікацією; невідповідність професійнокваліфікаційної структури спеціалістів-випускників навчальних закладів
потребам ринку праці; перевиробництво деяких професій спеціалістів тощо.
Ці проблеми найбільше стосуються молодого покоління. Тому виникає
потреба у відповідних кроках з боку держави, спрямованих на невідкладне
вирішення проблем профорієнтації, працевлаштування та вторинної зайнятості
молоді.
На сьогоднішній день випускники загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних училищ, вищих навчальних закладів страждають від невизначеності
своєї подальшої кар’єри. Більшість з них потребує спеціального
профорієнтаційного консультування для визначення професійних інтересів,
подальшого професійного становлення та реалізації потенційних можливостей.
Проблема професійного самовизначення гостро постає перед
старшокласниками в процесі формування орієнтирів на майбутнє. Випускники
загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки і кваліфікованої
допомоги у власному професійному виборі. Як зазначено в Концепції
державної системи професійної орієнтації населення, профорієнтаційну роботу
в найповнішому обсязі здійснюють підрозділи Державної служби зайнятості.
Окремі її елементи застосовуються в загальноосвітніх, професійних та вищих
навчальних
закладах.
Спеціалісти
центрів
зайнятості,
найперше
з профорієнтації та профнавчання, спрямовують оцінку можливостей,
здібностей, інтересів та власне вибір професії [5]. Існує формула оптимального
вибору, що передбачає єдність трьох понять: «хочу – можу – потрібно» [1; 2].
У той же час, актуальною проблемою залишається відсутність чіткої стратегії
в профорієнтаційній роботі з молоддю, яка має поєднувати комплекс заходів
з професійного виховання. В навчальних та виховних закладах приділяється
увага навчальному процесу, засвоєнню учнями нових знань, але в недостатній
мірі формуванню розуміння, в якій галузі дитині буде доцільно реалізовувати
здобуті навички разом з ефективним поєднанням власних бажань
та можливостей [5].
Проведення профорієнтаційної роботи з молоддю відповідно до потреб
особистості, виробництва та ринку праці є одним з важливих напрямків
реалізації державної молодіжної політики.
З цією метою, зокрема, створено мережу спеціалізованих державних
установ – молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на здійснення
заходів з реалізації профорієнтаційної роботи серед молоді, вирішення питань
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її працевлаштування, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій
сфері, перепідготовку та підвищення кваліфікації молоді.
Особливістю діяльності молодіжних центрів праці є їх мобільність,
вони діють безпосередньо в молодіжному сегменті, реагуючи на потреби
та запити молоді.
Молодіжні центри праці використовують новітні вітчизняні
та європейські методики щодо здійснення профорієнтаційної роботи,
які забезпечують індивідуальний підхід до кожної молодої людини.
Профорієнтаційна робота повинна сприяти своєчасному і усвідомленому
вибору молодими людьми професії, навчального закладу, місця роботи,
раціональному працевлаштуванню, швидкій професійній та виробничій
адаптації, допомагати професійно самовизначитись молодим людям.
Удосконалення профорієнтаційної роботи в Україні неможливе без звернення
до світового досвіду. Реформуючи систему профорієнтації в руслі нових вимог,
потрібно вивчати позитивні та негативні уроки інших країн,
щоб використовувати їх, не повторюючи помилок та враховуючи позитивні
результати.
Надзвичайно важливим заходом для підготовки консультантів є документ
«Міжнародні компетентності практиків освітньої та професійної консультації»,
прийнятий Загальними зборами Міжнародної організації освітньої
та професійної консультації у вересні 2003 р. на світовій конференції в Берні.
Цей документ включає 11 ключових та фахових компетентностей
в 10 специфічних сферах практики. До ключових компетентностей відносяться:
належна етична й професійна поведінка та відповідальність; завчасне
розпізнавання бажань клієнтів та ініціативна діяльність у розгляді питань
освіти та професії; свідоме сприйняття та визнання культурних відмінностей
клієнтів; використання теоретичних досліджень в практиці професійного
консультування та орієнтації; вміння планувати, здійснювати та оцінювати
орієнтаційні та консультативні заходи; свідоме сприйняття власної здатності
і меж надання допомоги; здатність до ефективної комунікації з колегами
та клієнтами; знання актуальної інформації в галузі освіти, професійної
підготовки, зайнятості, ринку праці, соціальних питань; соціальна
та інтеркультурна чутливість; здатність до ефективної співпраці у професійній
команді та знання процесу професійного розвитку, що триває все життя.
Фахові компетентності розглядаються в таких специфічних галузях,
як діагностика, шкільне консультування, професійний розвиток, надання
поради, інформаційний менеджмент, консультація та координація, дослідження
та оцінка, програмний та сервісний менеджмент, створення ефективної
суспільної кооперації, посередництво в працевлаштуванні [7].

КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА І СВІТ»

СЕКЦІЯ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ»

Вчені різних країн приділяють значну увагу порівняльним дослідженням
та з’ясуванню проблем підготовки професійних консультантів в різних країнах
світу. Так, німецький дослідник Бернхарт Йоахім Ертельт присвятив
цій проблемі низку праць. Він вказує, що зміст діяльності та позначення
професій у сфері професійної консультації в різних країнах помітно
відрізняються. До профконсультаційних професій належать профконсультант,
вчитель-консультант,
психолог-консультант,
посередник
(інспектор
з працевлаштування), офісний працівник. Працюють ці фахівці в різних місцях
та організаціях. Це можуть бути і загальноосвітні навчальні заклади, центри
зайнятості, недержавні консультативні служби, а також інформаційні центри.
Тому, на думку Ертельта , важко провести аналіз завдань, які складають основу
кваліфікації вищезазначених працівників. Інша проблема виникає через
розмежування
відповідальних
керівних
органів
за
проведення
профконсультацій. Тому виникає деяка розбіжність не лише в обслуговуванні,
але й у підготовці фахівців. Визначення шляхів підготовки профконсультантів в
країнах Європи є проблематичним і через різнорідні уявлення про професійний
профіль та ступінь професіоналізації профконсультативних діяльностей.
Але, як вказує Н. К. Удовиченко, спільним для різних країн є те, що нейтральна
та
ефективна
профконсультація
забезпечується
лише
високим
професіоналізмом консультанта, і основою цієї консультації залишається
індивідуальна свобода професійного самовизначення. Отже, одностайною
є думка щодо високого рівня підготовки і майстерності професійного
консультанта, але теоретичні погляди та реальність щодо методів її досягнення
розходяться.
Отже, в Європейській та світовій співдружності надається велике
значення професійному консультуванню, яке має супроводжувати професійний
розвиток людини протягом усього життя. У зв’язку з цим відбувається
розширення та урізноманітнення профконсультаційних послуг, які надаються
як молоді, дорослому населенню, так і людям похилого віку. Слід зазначити,
що суттєво підтримується та розвивається процес професіоналізації
відповідних кадрів. У зв’язку з цим розглянемо особливості підготовки
професійних консультантів у деяких розвинутих країнах світу.
Перші приватні служби професійної орієнтації, а потім численні бюро,
кабінети та інститути з’явились у США, Англії, Німеччині на початку століття.
Нині в країнах з розвинутою ринковою економікою є численна мережа
різноманітних служб профорієнтації. Аналіз зарубіжних джерел свідчить, що
система профорієнтації в країнах з розвинутою ринковою економікою не має
єдиного чітко вираженого підходу. У США організаційна структура системи
профорієнтації
характеризується
високим
ступенем
централізації.
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В університетах США є власні служби професійної кар’єри. Консультанти цих
служб розробляють плани працевлаштування та проводять профорієнтаційну
роботу, вони складають картотеку студентів, де визначаються індивідуальні
профорієнтаційні характеристики, та картотеку підприємців – потенційних
роботодавців; визначають канали контактів з ними з питань найму; підбирають
із числа студентів кандидатури, які відповідають вимогам щодо конкретних
робочих місць [4].
У Канаді створена багатоступенева система профорієнтації. Робота з
профорієнтації починається з учнями шкіл за програмами з профорієнтації,
в яких враховується розвиток ринку робочої сили і, зокрема, поточні
та перспективні потреби у робочій силі. Важливою для вибору майбутньої
професії та підготовки до самостійного трудового життя вважається праця
учнів під час літніх канікул.
На Заході термін «професійна орієнтація» часто замінюють терміном
«розвиток кар’єри». Програма «Career development» передбачає інформацію
про майбутню кар’єру в усіх академічних предметах, зустрічі з представниками
різних професій, відвідування підприємств і робочих місць, одержання досвіду
роботи, створення спеціальних центрів кар’єри, підтримку випускників після
закінчення навчального закладу.
У Великобританії керівництво профорієнтаційною роботою здійснюють
державні органи. При Міністерстві з питань зайнятості діє Комісія з трудових
ресурсів, головною функцією якої є підготовка та проведення заходів
з профорієнтаційної роботи. Комісії з трудових ресурсів підпорядкована служба
професійної кар’єри молоді та Національна консультативна рада з професійної
кар’єри. Існують також державні та приватні дослідні організації, які вивчають
проблеми профорієнтації.
У Німеччині найвищим органом управління профорієнтацією
та працевлаштуванням населення є Федеральний інститут зайнятості,
який підпорядковано Міністерству праці та соціальної політики.
Співробітники інституту проводять профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл
і частково в університетах. [3, с. 300]
Серед країн постсоціалістичного простору привертає увагу досвід
профорієнтації в Польщі. Реформа системи освіти в Польщі передбачає
зростання ролі професійної орієнтації. Професійна орієнтація і консультування
є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в школах [1].
Професійне консультування в Польщі здійснюється за такими напрямками:
- професійне консультування для молоді (знаходиться в компетенції
Міністерства національної освіти);
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- професійне консультування для дорослих, безробітних і осіб,
які шукають роботу (знаходиться в компетенції Загальнодержавної установи
праці, яка підпорядковується Міністерству праці і соціальної політики).
Основими принципами професійного консультування визначено:
добровільність, доступність послуг, рівність в користуванні цими послугами,
їх безкоштовність, свобода вибору професії і місця надання роботи,
конфіденційність й охорона особистих відомостей про особу.
Організація профорієнтаційної роботи у Франції характеризується чіткою
централізацією та регламентацією. Питаннями профорієнтації опікуються
Національне бюро з освіти та професійної інформації, Центр професійної
інформації та орієнтації, Національне агентство зайнятості. Національне бюро
з освіти та професійної інформації розробляє методичні рекомендації
з освітньої і професійної інформації та профорієнтації, здійснює загальну
методичну роботу з профорієнтації, готує аналітичні огляди та організовує
дослідження, за результатами яких складають прогнози.
У Японії організація профорієнтаційної роботи у школах та вищих
навчальних
закладах
обумовлена
особливостями
системи
освіти.
Основою державної системи профорієнтації в Японії є Державна служба
забезпечення зайнятості.
При Національному інституті освіти в Чехії діє Кар’єрний центр,
Національний молодіжний інформаційний центр, регіональні молодіжні
інформаційні центри, створено Європейську систему кваліфікацій.
Призначення цих інституцій полягає в наданні молоді всебічної допомоги
та підтримки в питаннях вибору професій та професійного становлення.
Окрім того, успішно функціонує Центр міжнародного співробітництва в сфері
освіти, де здійснюється інформаційна, просвітницька та консультаційна
діяльність щодо професійної орієнтації в країні і за кордоном [6].
Висновки. Провівши даний аналіз зарубіжного досвіду роботи
і підготовки фахівців з профорієнтації можна сказати, що в усіх розвинутих
країнах вищезазначеному питанню приділяється належна увага і держави
виділяють значні кошти на розвиток системи підготовки і перепідготовки цих
фахівців. Тому і в нашій країні необхідно відновити підготовку таких фахівців
та вдосконалити підготовку з профорієнтації вчителів всіх спеціальностей,
спираючись на цей досвід.
Перехід до постіндустріального суспільства, розвиток економічних знань,
розвиток євроінтеграційних процесів, зростання вимог національного
та світових ринків праці до професійної мобільності людей спричиняють гостру
необхідність в удосконаленні профорієнтаційної роботи. Вивчення
європейського досвіду професійної орієнтації дає змогу стверджувати,
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що загальними вимогами до фахівців є: мобільність; уміння пристосовуватися
до нових умов праці та вимог ринку праці; знання іноземних мов; володіння
комп’ютерними технологіями; готовність навчатись впродовж життя, постійно
підвищувати свою кваліфікацію, відповідальність, навики спілкування,
готовність приймати рішення, вміння працювати в команді, лідерство,
гнучкість, креативність. Освіта, професійні знання відіграють значну роль
у забезпеченні зайнятості в ринкових умовах, що потребує відповідної
професійної підготовки, заснованої на науково обґрунтованій системі
професійної
орієнтації.
В
Україні
доцільно
активніше
вивчати
та впроваджувати досвід профорієнтації європейських країн. У цьому
відношенні пріоритетними завданнями є наступні: удосконалення законодавчої
бази з профорієнтаційної роботи; узгодження роботи центрів зайнятості
та загальноосвітніх навчальних закладів, закріплення за кожною школою
консультантів з профорієнтації; створення для учнів загальноосвітніх шкіл
центрів професійної орієнтації при центрах зайнятості; налагодження співпраці
між навчальними закладами та роботодавцями. Для покращення
профорієнтаційної роботи потрібно забезпечити кращу профорієнтаційну
підготовку педагогічних працівників, реалізовувати міжпредметні зв’язки
у профорієнтаційній роботі, в умовах профільного навчання готувати учнів
до оволодіння інтегрованими професіями, ознайомлювати з можливостями
перекваліфікації, професійного та кар’єрного зростання, запровадити у школах
курси, які ознайомлювали б учнів зі світом професій.
Наведений матеріал не розкриває весь спектр підготовки фахівців
з профорієнтації в різних країнах світу, тому його потрібно постійно вивчати.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ДИПЛОМАТІЮ. РОЗВИТОК ВІРТУАЛЬНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЯК ЗАСОБУ
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
У статті аналізувався вплив інформаційно-комунікаційних технологій
на дипломатію, визначались основні особливості віртуальної дипломатії
в країнах, що ефективно її застосовують як засіб досягнення
зовнішньополітичних цілей та механізм формування позитивного іміджу,
досліджувались матеріали, що дають змогу судити про стан розвитку
віртуальної дипломатії в Україні. Зроблені висновки про впровадження
інноваційних методів у дипломатії з розвитком інформаційних технологій
задля забезпечення національних інтересів. Віртуальну дипломатію визначено
як важливу складову сучасної дипломатії.
Ключові слова: дипломатія, віртуальна дипломатія, національні
інтереси, інформаційні технології, імідж держави, зовнішня політика,
публічна дипломатія.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та глобалізаційні процеси
спричиняють нові виклики у всіх сферах життя. Те, що вчора можна було
назвати сучасним, сьогодні вже не є актуальним. Дипломатія не є винятком.
Традиційна дипломатія вже давно видозмінилась, почали застососуватись
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різноманітні інноваційні
прийоми, які допомагають більш ефективно
відстоювати національні інтереси. «Процес становлення суспільства знань, в
якому інформаційно-комунікаційні технології визнаються інструментом
здійснення зовнішньої політики та просування національних інтересів на
міжнародній арені, а також гострого політичного протиборства, відкриває
перспективи міжнародної взаємодії на якісно нових засадах», – стверджує
Є. Камінський. Провідні країни світу, зокрема, США, Канада, Франція,
Німеччина, Великобританія, Ізраїль активно застососують сучасні технології в
своїй зовнішньополітичній діяльності.
Актуальність теми обумовлена тим, що Україні як державі, що прагне
створити позитивний імідж на міжнародній арені, потрібно активно вести
діалог, використовуючи різноманітні методи впливу. Віртуальна дипломатія –
це саме той засіб, котрий сприяє поширенню ідеологічного впливу через
пропаганду політичної культури та дає можливість використовувати
інформаційні технології як можливість впливу на світову громадськість для
забезпечення реалізації зовнішньої політики.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. З невпинним розвитком
сучасних технологій, питання їх застосування, як інструменту досягнення
зовнішньополітичних цілей країни стає все більш актуальним. Питання впливу
інформаційно-комунікаційних технологій на дипломатію та розвиток
віртуальної дипломатії у своїх роботах досліджували: А. Дробот, Є. Макаренко,
Н. Піпченко, Є. Камінський, Б. Гуменюк, П. Сардачук. Зарубіжні вчені,
які проводили дослідження у цій сфері: Й. Курбалія, Р. Соломон та ін.
Постановка
завдання.
Проаналізувати
вплив
інформаційнокомунікаційних технологій на дипломатію, визначити основні особливості
віртуальної дипломатії в країнах, що ефективно її застосовують як засіб
досягнення зовнішньополітичних цілей та механізм формування позитивного
іміджу, вивчити матеріали, що дають змогу судити про стан розвитку
віртуальної дипломатії в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні дипломатичні
відносини
регламентуються Віденською конвенцією 1961 року про
дипломатичні зносини, що описує порядок встановлення та припинення
дипломатичних зносин, відкриття дипломатичних представництв та їх функції,
встановлює дипломатичні класи, обсяг дипломатичних імунітетів і привілеїв та
ін.
Завжди існували дві форми дипломатії – формальна (переговори)
і неформальна, під якою розуміються непрямі комунікації за допомогою слів,
наприклад, заяви МЗС, або дій, наприклад, приведення військ у бойову
готовність або військові паради, спрямовані на залучення міжнародної уваги до
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якогось питання, пов’язаного з інтересами даної держави. У зв’язку
зі зростанням ролі ЗМІ та в цілому інформаційно-комунікаційних технологій
у житті сучасного суспільства особливого значення набуває така форма
неформальної дипломатії, як публічна дипломатія. Одним з різновидів
публічної дипломатії є віртуальна дипломатія.
Розвинені країни активно використовують інформаційні технології задля
інформаційної та культурної експансії. «За визнанням американців, публічною
дипломатією вони займаються з кінця 1940-х рр. При цьому будь-яка зміна
розстановки сил на міжнародній арені вимагала від Білого дому коригування
завдань публічної дипломатії» [4].
Провідні країни світу застосовують віртуальну дипломатію з певними
індивідуальними особливостями, вивчаючи особливості аудиторії до якої
прагнуть донести необхідну інформацію, здебільшого, це позитивні відомості
про власну країну. А. Нечет у своїй статті «Розвиток віртуальної дипломатії
в Україні» вказує, що в різних країнах переважають різні терміни,
які застосовують для визначення віртуальної дипломатії, зокрема «мережева
дипломатія в США; цифрова дипломатія у ФРН і Франції; кібердипломатія в
Канаді; електронна дипломатія в Великобританії» [8, с. 83–84].
Віртуальна дипломатія на сьогоднішній день може вирішити багато
завдань, зокрема:
1. технічне забезпечення дипломатичної діяльності: технічне
забезпечення перемовин; інформаційне забезпечення дипломатів; координація
діяльності дипломатичних представництвта їх працівників; забезпечення
екстреного зв’язку в надзвичайних ситуаціях; здійснення консульської
діяльності (зокрема надання довідкової інформації з питань законодавства,
безпеки тощо, взаємодія з громадянами своєї та інших держав з питань
оформлення документів тощо);
2. освітня діяльність: акумулювання кращих знань і досвіду,
їх оптимальне поширення; освіта майбутніх дипломатів та підвищення їхнього
освітньо-кваліфікаційного рівня; пошук та залучення нових кадрів, у тому числі
волонтерів;
3. здійснення публічної дипломатії: збір інформації та моніторинг
громадської думки; підтримання зв’язків з громадськістю з метою формування
громадської думки; заохочення розвитку дружніх відносин між країнами на
всіх рівнях за допомогою створення низки тематичних веб-ресурсів
(у тому числі і в соціальних мережах) та реклами в мережі Internet; реагування
та запобігання випадків антипропаганди та дезінформації [5, с. 35].
Отже, зважаючи на вищесказане можемо прийти до висновку,
що віртуальна дипломатія набуває все більшої значимості і стає обов’язковим
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елементом сучасних міжнародних відносин, вирішуючи ряд завдань
та сприяючи забезпеченню зовнішньополітичних цілей держави.
Робота МЗС у сфері віртуальної дипломатії відображається у створенні
відповідних веб-сайтів, де користувачі могли б почерпнути необхідну для них
інформацію, поставити запитання. Останнім часом, платформа застосування
віртуальної дипломатії розширилась. Дипломатичні установи використовують
соціальні мережі (Facebook, Twitter) для поширення необхідної інформації.
Серед країн, які активно використовують засоби віртуальної дипломатії можна
виділити США, Канаду, Великобританію, Францію, Фінляндію та Державу
Ізраїль. Отже, основним проявом віртуальної дипломатії є створення МЗС
відповідних веб-сайтів, в яких враховано психологічні особливості аудиторії,
що в свою чергу забезпечує ефективну роботу.
Віртуальну дипломатію США, Канади, Великої Британії, ФРН, Франції,
Фінляндії та Держави Ізраїль визначають такі характерні особливості як: вплив
на світову громадськість шляхом формування уявлень, ідей, світогляду
про цінності національної політичної культури через здійснення політичних
акцій держави у сучасному інформаційному середовищі за допомогою
«м’якого» ідеологічного впливу на політичну свідомість та поведінку
суспільства, що опосередковано впливає на політичні інститути держав.
Концепція віртуальної дипломатії Франції забезпечує державі статус
впливово лідера у міждержавних відносинах з політичними союзниками,
а культурно – політичні засади віртуальної дипломатії ФРН забезпечують
просування національних інтересів в європейському регіоні та реалізацію
завдань внутрішньої політики держави.
Необхідність розробки та впровадження доктрини віртуальної дипломатії
України зумовлена потребою забезпечення національних інтересів
на внутрішньому та міжнародному рівнях функціонування держави, підтримки
та просування засад політичної діяльності в сучасному інформаційному
середовищі. Визначено, що віртуальна дипломатія України має ґрунтуватися
на стратегіях зовнішньої та внутрішньої політики, яка формує політичну
життєдіяльність суспільства на основі принципів демократичного урядування
та публічної дипломатії. Україна підтримує сучасні концепції та практику
віртуальної дипломатії, спрямовані на вирішення складних політичних проблем
сучасності, створення гуманітарних основ політичного співробітництва
та активізацію політичної діяльності у мережі Інтернет. З’ясовано,
що включення доктрини віртуальної дипломатії в урядові програми
уможливило б реформування політичної ідеології та культури сучасної
України, використання політичного культурного потенціалу держави для
забезпечення національних інтересів.
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Аналіз законодавчих актів України у сфері сучасних інформаційнокомунікаційних технологій з метою поширення ідей національної політичної
культури в мережі Інтернет дозволив встановити, що для заходів, передбачених
в урядових програмах, прийнятих з метою забезпечення позитивного іміджу
держави, необхідно застосовувати інструменти віртуальної дипломатії
у міждержавних відносинах, створити спільну закриту мережу (Інтранет) для
швидкого обміну інформацією між дипломатичними відомствами та відкрити
віртуальні посольства, консульства, представництва для забезпечення
національних інтересів.
Станом на 2017 р., Україна має 111 дипломатичних представництв
за кордоном, з яких 84 посольства, 19 консульств та 8 представництв при
міжнародних організаціях. Можемо зазначити, що 99 % установ мають свої
веб-сайти, також приблизно 30 % з них використовують соціальні мережі
як платформу для віртуальної дипломатії. Для порівняння зазначимо, що
станом на 2008 р. лише 60 % дипломатичних установ України мали веб-сайти.
Інформація на сайтах доступна українською та англійською мовами.
Також деякі посольства надають можливість громадянам подавати документи
на візу онлайн [13; 14; 16].
Висновки. У середині XIX ст., отримавши в Уайтхоллі перше телеграфне
повідомлення, лорд Пальмерстон вигукнув: «Дипломатії прийшов кінець»,
у 1970-х рр. канадський прем’єр-міністр П’єр Трюдо помітив,
що всі міністерства закордонних справ цілком можна замінити підпискою
на «Нью-Йорк тайм», однак, з часом ми бачимо, що з розвитком інформаційнокомунікаційних технологій дипломатія не втрачає своєї сила, навпаки,
на мою думку, їх розвиток надає дипломатії нові можливості, створюючи нові
грані у міжнародному спілкуванні. У сучасному суспільстві, або як влучно
зазначив Елвін Тоффлер суспільстві «Третьої хвилі» інфомаційні технології
є невід’ємною частиною дипломатії.
Провідні країни світу активно використовують віртуальну дипломатію
для забезпечення національних інтересів, формуючи позитивний імідж своїх
країн. Для цього розробляють веб-сайти, створюють офіційні групи
у соціальних мережах, проводять веб-конференції, деякі країни (Швеція, США,
Естонія, Бразилія) створюють віртуальні посольства, котрі активно
функціонують.
Для України питання розробки та активного впровадження віртуальної
дипломатії є надзвичайно важливим, оскільки побудова іміджу держави на
міжнародній арені є важливою складовою. До вивчення інформації
про міжнародний імідж України залучався Український центр економічних
і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. У підготовці аналітичної
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доповіді брали участь вітчизняні та іноземні експерти, які виклали їх власне
бачення проблеми. Вони дійшли висновку, що «багато позитивних чинників
українського образу залишаються поза увагою зарубіжного спостерігача.
На думку експертів, імідж України, створений іноземними засобами масової
інформації, є поверховим та фрагментарним. Потенціал нашої держави,
багатство землі, історії, культури залишаються для світової спільноти
невідомими» [12, С. 52–53]. У зв’язку з цим, активний розвиток віртуальної
дипломатії може стати тим засобом, котрий забезпечить ширше
розповсюдження позитивної інформації про Україну.
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НЕОЛОГІЗМИ ТА ЇХ РОЛЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
Стаття присвячена дослідженню неологізмів та їх ролі в англомовних
текстах публіцистичного стилю, що виступають як основний засіб утворення
та поширення лексичних інновацій.
Мета роботи – дослідження поняття неологізму, його семантичних та
стилістичних особливостей у контексті сучасних англомовних ЗМІ. Реалізація
поставленої мети визначила вирішення наступних завдань: розглянути різні
науково-теоретичні підходи до визначення поняття неологізму; дослідити
класифікацію неологізмів та способи їх творення; визначити роль неологізмів
в англомовних текстах публіцистичного стилю.
Дослідження показало, що основними джерелами поповнення
словникового запасу є як запозичення з інших мов, так і створення нових
лексичних одиниць на базі рідної мови шляхом використання різних способів
словотворення:афіксації, словоскладання, абревіації, конверсії, семантичної
деривації. Мова ЗМІ на сьогоднішній день виступає свого роду системою, в якій
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відбувається велика кількість процесів пов’язаних зі створенням неологізмів.
Особливо інтенсивно ці процеси розвиваються в періоди суспільно-політичного
та культурного життя нації, що забезпечують сприятливі умови
для збагачення лексики. Відображаючи світ «сьогодні і зараз», преса виходить
за рамки консервативного і традиційного, активно вводячи в ужиток
все більше нових слів, стираючи межі між літературною мовою та жаргоном.
Висновок полягає у тому, що поняття неологізму є змінним з плином
часу: неологізмом слово залишається до тих пір, поки мовець відчуває в ньому
новизну.
Ключові слова: неологізми, публіцистичний стиль, мова ЗМІ, лексична
інновація, семантичні та стилістичні функції неологізму.
Мова постійно збагачує свої внутрішні і зовнішні ресурси,
пристосовуючись до мінливих умов соціального, політичного, культурного
та наукового життя, створюючи нові форми, вдосконалюючи свої засоби
виразності за допомогою їх структурного ускладнення або спрощення.
Мова – це та сфера людської діяльності, що в першу чергу реагує на соціальні
та інші види змін в життєдіяльності людини.
Кожній соціальній або політичній зміні передує введення нових слів
і термінів, багато з яких є лише випадковими словами. Будь-який історичний
період має фактор або групу факторів, які зумовлюють появу нових ознак
і властивостей конкретної мови. Ці фактори, як лінгвістичні,
так і екстралінгвістичні, грають вирішальну роль в дослідженні природи
мовних змін, їх внутрішньої сутності та закономірностей.
Перетворення всередині мови відбуваються на різних рівнях:
фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному тощо. Перші три
шари, які є найбільш чутливими до змін, можуть бути очевидними навіть для
одного певного покоління. Синтаксичні зміни відбуваються дещо повільніше,
і ми визначаємо їх в основному за допомогою письмових текстів, що були
написані кілька поколінь тому.
Найбільш помітними є лексичні зміни, оскільки, коли ми зустрічаємо
нове слово, може з’явитися непорозуміння. Нові невідомі слова, як правило,
привертають увагу, змушують людину замислитися над ними або вгадати
їх сенс, в тому числі і конотативний. Це так само може спантеличувати або
викликати негативні емоції.
Нові інноваційні лексичні одиниці є свідченням життєздатності мови.
Кожен період в розвитку мови виробляє величезну кількість нових слів
або надає нових значень вже існуючим словам.
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У дослідження неологізмів значний внесок зробили: С. І. Алаторцева,
Р. Берчфильд, О. Л. Боярська, А. Вежбицка, Ю. К. Волошина, В. Г. Гак,
О. М. Головко, В. З. Дем’янкова, О. М. Іванова, Ю. О. Жлуктенко,
В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, К. В. Ковтун, Є. С. Кубрякова, В. А. Маслова,
Л. Ф. Омельченко, Т. О. Пахомова, Є. В. Розен, Є. В. Сенько, Г. М. Степанова,
В. Н. Телія, Е. В. Юмшанова та інші.
Отож, під терміном «неологізми» ми розуміємо нові слова, нові значення
або словосполучення, що з’явилися в певний період часу в мові, тексті або під
час акту комунікації. Стимулом для появи нових значень або слів для старих
понять є, перш за все, цілі мовців, які хочуть знайти адекватні форми для
вираження тих певних особливостей явищ, які не були помічені і названі за
допомогою старих слів в цей період часу. Ще одна мета полягає в необхідності
дати більш новий і свіжий добре відомому та вже існуючому поняттю.
В результаті, відбувається процес формування слова і це дозволяє замінити
звичний загальний зміст на новий, більш досконалий і такий, що, на думку
мовця або автора, більш безпосередньо пов’язаний з певною конкретною
ситуацією.
Термін «неологізми» також означає слова або мовні конструкції,
які створюються для позначення нових об’єктів або вираження нових понять.
Належність слів до неологізмів є відносною та історично зумовленою.
Проте, кожне нове слово, що з’являється в мові, на початку свого існування
вважається неологізмом. Під терміном «неологізм» ми розуміємо інноваційний
лексичний елемент або нове значення по відношенню до певних існуючих слів,
яке позначає відоме поняття та є у певному сенсі знаковим,
адже використовується для більш точної передачі семантичного
та стилістичного відтінку слова [5, c. 14].
Неологізми характеризуються частотою використання в мові,
функціональним напрям мети, і валентністю (здатністю поєднуватися з іншими
словами).
Найчастіше неологізми утворюються за допомогою способів номінації,
що вже існують у мові, таких як: внутрішні (афіксація, словоскладання,
абревіація, конверсія, семантична деривація та ін.), або зовнішні (запозичення).
Афіксація є одним з найпродуктивніших способів утворення нових
термінів в англійській мові, що складаються з одного слова, шляхом додавання
до кореня префіксів та суфіксів, запозичених з інших мов. Основним джерелом
формування нових слів є префікси та суфікси, що походять з латинської,
французької та грецької мов: acro-, anti-, tele-, re-, pro-, bio-, counter-, micro-,
euro-, xeno-, -ation/ion, -al, -able, -an, -ary/ory, -er, -ness, -ship, -ism, -dom, та інші.
Слід зазначити, що вживання префіксів обмежується переважно науково-
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технічною сферою (anti-nucleus, xenobiotic), у той час, як суфікси широко
використовуються у повсякденному спілкуванні для створення сленгових слів:
groupie – прихильник певної музичної групи, tekky (techno-freak) – людина,
яка слідкує за появою технічних інновацій, hippyism – приналежність
до культури хіппі. До афіксальних одиниць належать 24 % всіх новоутворень
[4, c. 98].
Нові лексичні одиниці можуть створюватися також шляхом
словоскладання в його різних варіантах. Даний процес є найбільш традиційним
та розповсюдженим способом словотворення і передбачає утворення нового
терміну за допомогою поєднання двох чи більше слів або термінів
(або їх основ): breakfast + lunch – brunch, foreign + exchange – forex, affluent +
influential – affluential (rich and socially influential), chillout + relax – chillax.
Усічення являє собою скорочення слова шляхом видалення літер:
lab – laboratory, doc – doctor, specs – spectacles, tec – detective, app – application,
ecotecture – ecological architecture.
До окремої групи можна віднести неологізми, утворені за допомогою
абревіації, тобто з початкових літер або звуків слів, що входять у вихідне
словосполучення: PC – personal computer or politically correct, ER – emergency
room, URP – Unemployment Relief Program, I/O – input/output, HTML – Hypertext
Markup Language, GHQ – General Headquartersі, TINA – there is no alternative.
До складених абревіатур відносять поняття, в яких частина слова представлена
початковою літерою, а інша частина – цілим словом: b-blog – business blog,
e-money – electronic money та інші [1, с. 40].
Існує також такий спосіб формування нових слів як конверсія, що являє
собою процес утворення дієслова на базі іменника: to cybershop
(from a cybershop), to burgle (from burglar), to televise (from television), to boss
(from boss), to network (from network).
Семантична деривація передбачає утворення нових значень шляхом
розвитку семантичної структури слова, що вже функціонує в мові [2, c. 303].
Наприклад, canary (a bird) – canary (a prisoner) (in Canadian slang – a female
singer), bean (a vegetable) – bean (a head), cedar (a tree) – cedar
(a silly, dull person).
Дуже поширеним способом утворення неологізмів є запозичення. Даний
спосіб використовується, коли в мові перекладу відсутнє ідентичне слово.
В такому випадку разом з предметом або поняттям запозичується і його назва
[3, c. 125]. Незважаючи на те, що в даний час англійська мова є, мабуть,
найбільш активним джерелом запозичень для інших світових мов, в тому числі
і для української, вона сама весь час активно поповнюється за рахунок інших
мов. Наприклад: kindergarten (from German), sushi (from Japanese), jihadi
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(from Arabic) – людина, залучена до джихаду (Ісламська священна війна).
Таким чином, спосіб утворення неологізму грає велику роль при встановленні
значення нового слова і, відповідно, при його перекладі [8, c. 317].
Залежно від створення неологізми можна розділити на дві категорії:
– загальномовні (тобто ті, що з’явилися з новою концепцією або з нової
реалії);
– оказіоналізми. Вони були створені для використання в момент
мовлення, і, отже, мають специфічну властивість, а саме – тимчасовість.
Певне слово або значення має місце тільки в конкретному контексті і служить
тільки для окремого випадку. Іноді оказіоналізми ще називають індивідуальноавторськими неологізмами, які утворюють менш вивчену групу інноваційних
лексичних одиниць[6, c. 140]. Переважна більшість неологізмів належить
до першої групи.
Якщо розглядати неологізми з точки зору цілей, що спонукають
до формування нових слів та ролі, що вони виконують в мові, неологізми
поділяють на номінативні та стилістичні [7, c. 716]. До першої групи належать
слова, що виконують чисто номінативну функцію, до другої – такі,
що характеризують предмети, що вже мають назви. До номінативних
неологізмів
можна
віднести:
futurology,
feminization,
pluralism.
Поява номінативних неологізмів зумовлена потребами розвитку суспільства,
досягненнями у сфері науки і техніки. Такі неологізми служать для
найменування нових явищ та предметів. В більшості випадків номінативні
неологізми не мають синонімів, однак можуть одночасно виникати декілька
понять, що конкурують між собою (spaceman – astronaut) і в результаті одне
поняття закріплюється в мові та витісняє інше. Основну масу номінативних
неологізмів складають вузькоспеціальні терміни, що поповнюють наукову
лексику у процесі здійснення нових відкриттів, та з часом такі поняття можуть
перейти
до
категорії
загальновживаних:
moonwalker,
docking,
spaceport.Стилістичними прийнято називати неологізми, що утворюються
у якості образних найменувань вже існуючих в мові предметів, явищ: pioneer,
spaceship. Проте, часте вживання цих неологізмів переводить їх в активний
словниковий запас, нейтралізує їх стилістичне забарвлення. Наприклад, слово
health resort, що прийшло в мову як стилістичний неологізм, тепер уже
сприймається як нейтральний синонім слів sanatorium, holiday house.
Під семантичними інноваціями розуміють нові значення вже відомих
слів. Наприклад, слово box отримало кілька нових значень: у британській мові
воно використовується у значенні «телевізор», американському – «портативний
магнітофон».В обох версіях широко використовується англійський прикметник
heavy, що має значення «серйозний» [9, c. 1056].
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Також деякі вчені відокремлюють таку категорію, як фонологічні
неологізми, що утворюються з окремих звуків. Такі слова іноді називають
«штучними». Фонологічні неологізми це групи до яких умовно відносяться нові
слова, отримані з вигуків. Наприклад: buzz – звук, що імітує телефонний зумер;
whee – вигук, що передає позитивні емоції, захоплення; ouch! – крик від болю;
dammright! – схвалення. Такі неологізми з найвищим рівнем новизни
і конотацій можна віднести до категорії «сильних неологізмів», оскільки
високий рівень інновацій пояснює унікальність і свіжість їх форм [3, c. 126].
Отже, мова, як засіб людської комунікації, знаходиться у постійному русі.
Її словниковий склад збагачується у різний спосіб і є показником динаміки
соціальних та виробничих перетворень. Основними джерелами поповнення
словникового запасу є як запозичення з інших мов, так і створення нових
лексичних одиниць на базі рідної мови шляхом використання різних способів
словотворення.Деякі слова зникають з плином часу, виходять з ужитку, інші,
в свою чергу, набувають нових ознак, закріплюються в мові та входять
в активний словниковий запас.
Публіцистичний стиль охоплює широкий спектр суспільних відносин:
політичних, економічних, культурних, спортивних, а також насичений
спеціальними термінами, що нерідко представлені у вигляді абревіатур
та скорочень. Він являє собою основну сферу, в якій постійно відбуваються
процеси виникнення і поширення мовних неологізмів. Невід’ємна риса
публіцистики – це використання таких способів викладу матеріалу,
що є найбільш типовими для певного періоду суспільного життя, а також
вживання лексичних одиниць, фразеологізмів, метафоричних слів
та конструкцій, що характеризуються високою частотою використання
і відображають наявні зміни та прогреси в усіх сферах життєдіяльності людей.
Актуальність змісту вимагає від автора пошуку актуальних форм його
вираження, що є загальнозрозумілими і в той же час вирізняються свіжістю
та новизною. Саме тому можна стверджувати, що даний стиль суттєво впливає
на розвиток мовної норми.
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СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ:
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено дослідженню сутності транснаціональних
корпорацій (ТНК) як прояву та рушійної сили транснаціоналізації світової
економіки, аналізу ризиків та переваг залучення провідних ТНК до економіки
України, а також оцінці стану та особливостей формування українських
транснаціональних корпорацій. Під час дослідження здійснено комплексну
оцінку проблем взаємодії ТНК з національними економіками на прикладі
України, з метою формування підходів до зменшення негативних факторів
взаємодії держав та корпорацій через їх суперечливі інтереси. Визначено
основні проблеми, що існують в Україні з приводу розширення діяльності ТНК,
запропоновано шляхи мінімізації негативного впливу даних корпорацій
на державному рівні. Розглянуто питання значення транснаціонального
капіталу для сучасної української економіки, представлено висновки щодо
динаміки надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Крім того,
окреслено галузі промисловості, що є найбільш привабливими для великих ТНК
та їх місце на внутрішньому ринку. Складено рекомендації щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні.
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Ключoвi cлoвa: транснаціональні корпорації, прямі іноземні інвестиції,
конкурентоспроможність, інвестиційний клімат, транснаціоналізація.
Пocтaнoвкa прoблeми. Ключовою характеристикою сучасних
світогосподарських відносин є транснаціоналізація. Даний процес являє собою
посилення домінуючої ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці.
Саме завдяки зростанню виробничих потужностей й контролю над значною
часткою світових ресурсів, ТНК здійснюють суперечливий вплив
як на глобальну економічну систему, так і на окремі національні економіки.
Буквально декілька сотень найбільших ТНК визначають основні масштаби
світового виробництва і збуту, в той же час позбавляючи безліч окремих
національних підприємств шансів на чесну конкурентну боротьбу.
В умовах посилення транснаціональних процесів країни зі слабкою
економікою повинні навчитися взаємодіяти з ТНК, аби отримати вигоду
від такого партнерства, мінімізувавши усі ризики. Україна відноситься до числа
таких країн, тому є очевидною необхідність усвідомлення реального впливу
транснаціональних корпорацій на її економіку. Зважаючи на досить складне
сучасне економічне становище нашої держави, виникає дійсно серйозне
питання: співпрацювати зі світовими корпораціямичи протистояти їм.
Адже, як відомо, ТНК захоплюють не лише ринкову владу, а й політичну.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні процеси
транснаціоналізації не залишаються поза увагою як вітчизняних,
так і зарубіжних дослідників. В першу чергу за діяльністю ТНК пильно стежать
структури ООН (наприклад Конференція ООН з торгівлі та розвитку).
Вагомим внеском у дослідженні різних аспектів формування та діяльності ТНК,
у тому числі особливостей їх взаємодії з країнами перехідної економіки, є праці
вітчизняних науковців: О. Білоруса, В. Білошапки, В. Будкіна, М. Дудченка,
А. Кредісова, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, Є. Панченка, Ю. Пахомова,
В. Рокочої, М. Рубцової, В. Сіденка, А. Філіпенка, С. Якубовського та інших.
Питанням діяльності зарубіжних ТНК в Україні займались: Я. Войтко,
І. Газізуллін, С. Генніґер, М. Гончар, В. Лановий, Ю. Левченко,
С. Михайловська, І. Ночвіна, М. Оврачук та інші. Стосовно перспектив
розвитку вітчизняних ТНК, дослідження провидили: Д. Бодня, Я. Жаліло,
А. Поручник, І. Пройденко та інші.
Проте за сучасних умов (нестабільний курс валюти, конфлікт на сході
України, зміна податкової системи тощо) залишаються нерозкритими питання
ролі світових ТНК в Україні та їх впливу на вітчизняну економіку.
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Мeтoю дocлiджeння стали аналіз впливу процесу транснаціоналізації на
економіку України в сучасних умовах та виокремлення способів покращення
інвестиційного клімату держави без шкоди діючим національним компаніям.
Сучасні процеси глобалізації виносять транснаціональні корпорації на
винятково новий рівень – із об’єктів міжнародних економічних відносин ТНК
перетворюються на їх суб’єкти. За офіційним визначенням Конференції ООН з
торгівлі та розвитку, – транснаціональні корпорації – це міжнародні
підприємства, що володіють дочірніми підрозділами будь-яких організаційноправових форм чи різних сфер діяльності у двох і більше країнах, при цьому
проводять єдину економічну політику та координуються з одного або декількох
центрів прийняття рішень [9]. На сьогодні все більше міжнародних компаній
набувають ознак транснаціональних. Насамперед, шляхом здійснення
виробництва (послуг чи товарів) у більш як 6 країнах. До основних
загальновідомих ознак ТНК відносяться також:
– річний обсяг доходів понад 1 млрд. доларів;
– об’єм реалізації товарів чи послуг за межами країни розташування
материнської компанії – від 20 %;
– частка іноземних працівників компанії не менше 25 % від загальної
їх кількості;
– наявність єдиної стратегії управління і розвитку для абсолютно всіх
підприємств, що входять в організаційну структуру транснаціональної
корпорації [13; 7, с. 63].
Історично склалось так, що найбільші ТНК належать провідним країнам
із сильною та стабільною економікою (США, Німеччина, Китай, Японія,
Великобританія та ін). Дані країни виступають також приймаючою стороною
для інших транснаціональних корпорацій, маючи досить привабливий
інвестиційний клімат. Останні 10 років найбільше інвестицій отримують
держави-члени Європейського Союзу, оскільки, попри високі податки,
вони здатні забезпечити стабільну економічну та політичну системи.
Для країн із слабкою економікою, таких як Україна, присутність
на внутрішньому ринку великих ТНК має суперечливий характер. З одного
боку це приплив інвестицій та нових технологій, а з іншого – нечесна
конкуренція, експлуатація природних ресурсів, тиск на уряд. Прихід ТНК
на ринок України, а також активний розвиток іноземного інвестування
економіки країни почалися разом із здобуттям незалежності. Багато компаній
задля отримання доступу до нового великого ринку чи дешевої сировини
ризикнули створити спільні підприємства на території України. Сферами
інвестування стали харчова, торгівельна, фінансова та фармацевтична – тобто
ті, в яких обіг капіталу здійснюється швидко, мінімізуючи комерційні ризики
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[6]. Слабким правовим полем молодої держави скористалися також паливноенергетичні ТНК, що були зацікавлені в отриманні влади над виробничими
потужностями металургійної, хімічної та нафтогазової промисловості,
державними транспортними системами. Яскравими прикладами таких компаній
є Російські Газпром, ТНК та ЛУКОЙЛ. Їхня експансія на український ринок
відбувалася у декілька етапів: розширення власних мереж роздрібного продажу
палива та поглинання вже існуючих українських; постачання до них продукції
невисокої якості (в основному з Російської Федерації); купівля українських
нафтопереробних заводів, аби усунути з ринку альтернативне російському
пальне [3]. Подібні компанії приходять в Україну задля збільшення на
її території обсягів збуту власних товарів. Ще одним прикладом можна назвати
російську алюмінієву корпорацію РУСАЛ, що викупила Запорізький
алюмінієвий завод не для власного використання, а з метою усунення з ринку
вітчизняного конкурента.
Попри гострі дискусії на тему чи потрібні Україні іноземні ТНК,
зрозуміло одне – прихід в Україну разом з корпораціями нових інвестицій
допоможе підняти економіку в рази швидше ніж функціонування лише
вітчизняних компаній. По-перше, перенесення хоча б частини виробництва
продукції, яку країна раніше тільки імпортувала (наприклад виготовлення
автомобілів), допоможе зменшити гостроту валютного дефіциту, пов’язаного
з імпортом [3]. По-друге, будь-які ТНК надають робочі місця громадянам
приймаючої країни. По-третє, прихід потужних корпорацій сприяє підвищенню
культури ведення бізнесу, розповсюдженню світових стандартів, заохоченню
до здорової конкуренції.
Виникає логічне питання – як же отримати переваги від присутності
зарубіжних ТНК на вітчизняному ринку, не завдавши шкоди національному
бізнесу? Від країн третього світу провідних держав відрізняє їх здатність
отримати повну плату від корпорацій за користування державними природними
ресурсами. В іншому випадку, чужі ТНК отримуватимуть надприбутки,
віддаючи мінімальну платню до національного бюджету приймаючої країни.
Багатовекторність України вже показала неспроможність наших законів
захистити державу від недобросовісних корпорацій, які, користуючись
відсутністю якісної
нормативно-правової бази,
уникали будь-якої
відповідальності за свої дії. Прямий продаж вітчизняних підприємств
закордонним компаніям, що почався ще в перше десятиліття незалежності
і продовжується сьогодні, – хибний шлях до створення сприятливого
інвестиційного клімату. Якщо змусити ТНК будувати з нуля у нас нові
підприємства, то вони залишатимуться в країні на довший період. До того ж,
чим вищий рівень освіти та науки в країні, тим більше в неї шансів на
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залучення не третьосортних виробництв ТНК, а їх провідних технологій.
Вирішальну роль відіграє соціально-політичне середовище – стабільність
політичної системи породжує довіру до правлячої еліти. Процвітання олігархії
та корупції навпаки – змушує компанії, що дорожать своєю репутацією,
триматись подалі від таких держав, хоч би якою дешевою не була б в них
робоча сила і привабливо-низькими податки. Саме це стало однією з причин
виходу з українського ринку більше 30 ТНК [4, с. 28]. До основних причин
виходу ТНК з України за останні 5 років можна віднести:
– посилення тиску на бізнес;
– корупцію;
– неможливість захисту своїх прав компаніями у суді;
– різку зміна політичної влади;
– збройний конфлікт з Російською Федерацією на сході України;
– ряд економічних та податкових реформ;
– обмеження експорту та імпорту [6].
Об’єктивними проблемами, що перешкоджають розширенню діючих
ТНК в Україні є:
– нестабільність фінансово-кредитної системи та курсу національної
валюти;
– відносна відсталість ранкової інфраструктури;
– нерозвиненість високотехнологічних галузей промисловості;
– спрямована орієнтація бізнесу на внутрішній ринок [7; 12].
Оскільки присутність на ринку ТНК напряму пов’язана з приходом нових
інвесторів, питання розвитку ринку іноземних інвестицій займає одне з перших
місць у контексті трансформаційних змін української економіки (її структурної
перебудови та інтеграції до Європейського Союзу). До речі, за останні роки
саме ЄС приносить найбільше інвестицій в Україну. І якщо їх розприділити по
секторам економіки, то виходить, що на промислових підприємствах
зосереджено близько 31% від загального обсягу іноземних інвестицій,
а в установах фінансової та страхової діяльності – 28 % [2]. Відповідно
до прагнень нашої держави надалі залишатись об’єктом європейського
інвестування, саме створення сприятливого ринку іноземних інвестицій
є одним з першочергових завдань.
За даними Державної служби статистики України, надходження прямих
іноземних інвестицій в економіку України до 2013 року поступово зростало,
а починаючи з 2014 р. їх частка почала зменшуватись [10]. Основні причини
співпадають з наведеними вище щодо виходу ТНК з ринку України.
Схематично об’єми іноземних інвестицій за останні роки зображено
на рисунку 1.
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Рисунок 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну
за 2011–2015 рр.
В контексті сучасного рівня глобалізації Україна належить до країн
з відкритою економікою. Це означає наявність в неї відносно дешевої та досить
різноманітної ресурсної бази. А якщо додати до цього недостатній рівень
розвитку національної економіки, то в результаті наша держава відноситься
більше до приймаючих країн, ніж до країн базування. Тобто є ресурсною базою
зарубіжних ТНК. Для того, щоб на рівні взаємодіяти з транснаціональними
компаніями як на території України так і поза її межами, необхідно реалізувати
свої власні можливості та ресурси, тобто стимулювати створення українських
транснаціональних структур. Схожий досвід вже використовують Китай, Індія,
Індонезія, Бразилія, Росія та інші країни, що швидкими темпами розвиваються
на міжнародному ринку. Національний капітал може скласти конкуренцію
транснаціональним корпораціям тільки за умови, якщо він сам зливається
в потужні промислово-фінансові структури, аналогічні міжнародним, що здатні
власними силами проводити активну зовнішню політику [5].
В Україні найбільш привабливими галузями для створення вітчизняних
ТНК є агропромисловий комплекс (на Україну припадає майже третина площ,
укритих чорноземом, і 27 % орних земель Європи), металургія (7-е місце y світі
по випуску сталі), військово-промисловий комплекс (7-е місце з експорту
новітньої зброї), аерокосмічна галузь (входить до п’ятірки країн, що володіють
передовими аерокосмічними технологіями), транспорт [12]. До найбільших
діючих українських транснаціональних компаній належать «УкрАВТО»,
«Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ),
«ROSHEN».
Формування вітчизняних ТНК має певні особливості. До них можна
віднести:
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– монополізацію окремих сфер діяльності (транснаціональні компанії
є насправді єдиними великими підприємствами у своїх галузях);
– функціонування найбільших українських ТНК у тих сферах економіки,
які дозволяють створювати замкнутий цикл виробництва (видобуток, переробку
сировини, виготовлення з неї продукції, її подальшу реалізацію), –
енергетичній, хімічній, металургійній, агропромисловій;
– залежність вітчизняних ТНК від сировинної бази і як результат –
розташування по території країни відповідно до районів багатих на потрібні
ресурси;
– відсутність у більшості фінансово-промислових груп легальних
зарубіжних філій (зв’язок з іноземними економіками здійснюється через
афілійовані активи, переважно через офшори) [8; 12].
Виходячи на світовий ринок, українські корпорації стикаються з різними
перешкодами, серед яких: недостатність фінансових коштів та практичного
досвіду у вітчизняних ТНК для реалізації глобальних стратегій;
неспроможність скласти конкуренцію більшим корпораціям; нерозвиненість
ринкової інфраструктури; непрозорість діяльності; негативний імідж
українських ТНК у розвинених країнах; нестабільність курсу національної
валюти; відсутність чіткої позиції держави щодо глобальної мети розвитку
вітчизняних ТНК; нерозвиненість внутрішнього інвестиційного ринку; невеликі
(у світовому масштабі) розміри бізнес-груп; недостатня розробленість
механізмів виходу українських ТНК на світові ринки; наздоганяючий характер
науково-технологічної діяльності; криза високотехнологічних галузей
економіки; відсутність достатньо розвинутої системи збуту товарів за кордоном
(дилерських мереж, власних роздрібних мереж, зарубіжних представників,
філій, відділень) тощо [8; 11; 12].
Українські корпорації в найближчій перспективі не мають шансів
проводити активну експансію за кордоном, але процес їх розширення можна
значно прискорити шляхом залучення іноземних партнерів. Таким чином
формуватимуться спільні структури, стратегічні альянси та створюватимуться
міждержаві корпорації. Та окрім цього, Україна повинна забезпечувати
та всіляко заохочувати створення великих корпорацій, що в майбутньому
будуть представляти її інтереси на світовому ринку. В першу чергу
на законодавчому рівні та шляхом ведення відповідної зовнішньо-економічної
політики.
Виcнoвки. Таким чином, можна сказати, що присутність
транснаціональних корпорацій є невід’ємною частиною сучасної економіки
будь-якої країни. Попри ряд негативних наслідків співпраці з ТНК,
країни зі слабкою економікою потребують інвестицій, які приносять з собою
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корпорації. Україні доведеться ще не один рік удосконалювати своє
законодавство та врегульовувати внутрішні процеси для створення
привабливого інвестиційного клімату. Одним із найважчих завдань буде пошук
оптимальних шляхів для залучення іноземних ТНК в стратегічно важливі для
України галузі економіки, де обіг капіталу буде повільнішим і стабільним.
А створення та розвиток власних транснаціональних корпорацій дасть змогу
певною мірою захищати та відстоювати власні національні економічні інтереси
на міжнародній арені, сприятиме подальшому розвитку українських фінансовопромислових структур, інтернаціоналізації виробництва й капіталу,
пришвидшить процес інтеграції України у сучасну світову економіку; дасть
можливість активної участі в глобальних трансформаційних процесах.
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