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Історико-теоретичні аспекти міжнародних відносин і сучасність 
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ЯКІСТЬ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВИ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

Актуальність теми зумовлена радикальними змінами в міжнародній 

системі у зв’язку з розпадом СРСР та формуванням нових умов існування 

держав. Важливими елементами стали всеохопна взаємозалежність країн, поява 

міжнародного тероризму як загрози нового характеру, територіальні, етнічні й 

ідеологічні конфлікти, які носять локальний й регіональний характер та 

розбіжності між великими гравцями світової політики, що вимагає вироблення 

підходів до оцінки захисту національних інтересів. У статті здійснено аналіз 

показників, за допомогою яких можна проаналізувати та оцінити наявний 

розвиток держави в політико-правовій сфері, та, виходячи з цього, здійснити 

прогноз потенційних можливостей у забезпеченні власних національних 

інтересів на міжнародній арені. Метою даної статті є виокремлення найбільш 

продуктивних рейтингів, за допомогою яких можна здійснити аналіз якості й 

стійкості політичного та правового виміру існування держави. Виходячи з 

поставленої мети, були застосовані загальнонаукові методи аналізу, синтезу та 

узагальнення зібраної інформації. Зроблено висновок, що політико-правові 

рейтинги та індекси дозволяють оцінити якісний стан політичної та правової 

системи держави завдяки тому, що рівень даних показників чинить вагомий 

вплив на місце держави в ієрархії чинного світового порядку, а своєчасне 

проведення необхідних реформ потрібне задля недопущення соціально-

політичної дестабілізації та краху державності як такої. 
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The quality of political and legal indicators of a state as an element of 

protection of national interests 

The relevance of the study is caused by radical changes in the international 

system in connection with the dissolution of the Soviet Union and the formation of 

new conditions existence оf the states. Important elements have become the 

comprehensive interdependence of countries, the emergence of international terrorism 

as a new character threat, territorial, ethnic and ideological conflicts that have a local 

and regional character and contradictions between political players, which requires the 

development of approaches to the protection of national interests. The article has a 

carried out analysis of indicators, with the help of which one can analyze and estimate 

present state development in the political and legal sphere and on this basis make a 

forecast of potential probabilities in order to maintain national interests of a state on the 

foreign arena. The main objective of the study is selection of the most productive 

ratings with the help of which it is possible to implement an analysis of quality and 

stability of political and legal dimension of a state existence. Proceeding from the set 

objective, the general-scientific methods of analysis, synthesis and generalization of 

the collected information were applied. It was concluded that political and legal ratings 

and indeces allow to estimate a qualitative condition of a political and legal system of a 

state, due to the fact that the level of these indicators causes a great influence on a 

state’s place in the existing world order hierarchy, and an opportune implementation of 

the necessary reforms is needed for preventing socio-political destabilization and the 

collapse of statehood as such.  

Key words: rule of law, democracy, state administration, indices and ratings, 

national interests, political system, system of international relations. 
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Гарбар Александр, студент, Киевский национальный университет 
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Качество политико-правовых показателей государства как элемент 

защиты национальных интересов 

Актуальность темы обусловлена радикальными изменениями в 

международной системе в связи с крахом СССР и формированием новых 

условий существования государств. Важными элементами стали всеобъемлющая 

взаимозависимость государств, возникновение международного терроризма как 

угрозы нового характера, территориальные, этнические и идеологические 

конфликты, которые носят локальный и региональный характер и противоречия 

между крупными игроками мировой политики, что требует выработки подходов 

к оценке защиты национальных интересов. В статье осуществлен анализ 

показателей, с помощью которых можно проанализировать и оценить 

имеющееся развитие государства в политико-правовой сфере и, исходя из этого, 

осуществить прогноз потенциальных возможностей в обеспечении собственных 

национальных интересов на международной арене. Целью данной статьи 

является выделение наиболее производительных рейтингов, с помощью которых 

можно осуществить анализ качества и устойчивости политического и правового 

измерения существования государства. Исходя из поставленной цели, были 

применены общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения собранной 

информации. Сделан вывод, что политико-правовые рейтинги и индексы 

позволяют оценить качественное состояние политической и правовой системы 

государства благодаря тому, что уровень данных показателей оказывает 

существенное влияние на место государства в иерархии действующего мирового 

порядка, а своевременное проведение необходимых реформ необходимо для 

недопущения социально-политической дестабилизации и краху 

государственности как таковой. 

Ключевые слова: верховенство права, демократия, государственное 

управление, индексы и рейтинги, национальные интересы, политическая 

система, система международных отношений. 

Постановка проблеми. Сучасна міжнародна система характеризується 

нестабільністю та наявністю багатьох неврегульованих конфліктів і 

суперечностей між її учасниками. За умов гострого конфронтаційного характеру 
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сучасної системи міжнародних відносин та її поступову деформацію, держава 

має дбати про розвиток соціально-економічної, правової та політичної системи, з 

метою вироблення більш ефективних інструментів для реалізації поставлених 

цілей та забезпечення національної безпеки.  

Аналіз досліджень і публікацій, присвячений вказаній темі. Захист 

національних інтересів крізь призму політико-правових критеріїв оцінки стану 

держави в тих чи інших показниках висвітлено в працях таких вчених, як: 

С. Берчилл, А. В. Возженіков, В. А. Колосова, В. Н. Конишев, М. В. Лоскутова, 

Д. Нюехтерлейн, О. В. Рудакова, М. А. Сісенбаєва, Дж. Франке, О. Н. Ямбуренко 

та ряд інших. Проте, не досить системно було обґрунтовано питання комплексної 

оцінки окремих елементів національних інтересів за допомогою індексів і 

рейтингів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри 

наявні дослідження, питання формування єдиного переліку політико-правових 

показників держави в сфері захисту національних інтересів до сих пір лишається 

актуальним та до кінця не завершеним. 

Завданням статті є формування переліку політико-правових рейтингів, 

за допомогою яких уряд та громадськість окремої країни буде мати можливість 

виробити ефективну систему захисту національних інтересів та проаналізувати 

рівень стійкості певної держави на світовій арені. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з того, що 

держава за аналогією з живим організмом прагне до життя та самозбереження 

[10, с. 12], визначення якісних характеристик живучості та 

конкурентоспроможності держави можливі за допомогою комплексу певних 

показників та індексів, що вказують на наявні проблеми та перспективи 

подальшого розвитку. Такі показники здатні окреслити можливості держави в 

політичній, економічній, військовій та ряді інших сфер, котрі прямо впливають 

на реалізацію та захист державних інтересів. Проте, у даному дослідженні ми 

розглянемо лише політико-правовий аспект. 

З огляду на це, варто перейти до більш детального розгляду та 

визначення складових політичної й правової груп. Передбачимо, що чим вищі 

показники наведених нами рейтингів, тим ефективніше держава може захищати 

власні національні інтереси та забезпечувати стабільність розвитку й безпеку 

існування. 

До складу політико-правової групи, на нашу думку, належить таке 

поняття, як ефективність управління. З цього приводу доволі цікавою є модель 
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«Ефективне управління» («Good Governance»), складові виміру якої носять як 

демократичний характер, так і забезпечують високу ефективність управління 

соціально-політичними процесами [25, с. 31]. 

Ефективне управління («good governance») – це та модель державного 

управління, яка функціонує за допомогою співпраці бізнесу, державних органів 

чинної влади та громадянського суспільства, що базується на основі 

знаходження та прийняття взаємовигідного рішення [14, с. 232]. Щодо критеріїв 

оцінки якості даної складової, то вони охоплюють: орієнтацію на консенсус, 

рівність і не дискримінацію, спільну роботу громадян та влади, прозорість, 

результативність й економічність тощо [12, с. 183]. Цю модель продовжують 

розглядати як оптимальну для організації управління в глобальних масштабах 

[18, с. 53], що цілком доводить її ефективність.  

Варто зазначити, що крім наведеної нами системи управління, існують й 

інші (наприклад, Індекс якості державного управління (The Worldwide 

Governance Indicators), підрахунок якого проводиться Світовим банком  

[13, с. 32–33] та деякі інші [17, с. 113]). Проте, на нашу думку, критерії моделі 

«Good Governance» найбільш ефективно показують якість та ефективність 

процесів управління в тій чи іншій державі. Виходячи з цього, можна дійти 

відповідних висновків стосовно дієвості політичної системи загалом, яка, у свою 

чергу, є ключовою ланкою в забезпеченні захисту та визначенні національних 

інтересів. 

Другою складовою виступає рівень верховенства права. Якість даної 

складової демонструє Індекс верховенства права (The Rule of Law Index), що є 

показником демократії, захисту миру та законності в державі [28, с. 153]. Для 

визначення даного показника, на нашу думку, варто користуватися підрахунками 

міжнародної неурядової організації Всесвітній проект правосуддя (The World 

Justice Project) [8], експерти якої є авторами дослідження «The Rule of Law 

Index». Підрахунок результатів базується на якості забезпечення таких 

складових, як: 

1) обмеження державних повноважень інститутів влади; 

2) рівень корупції; 

3) безпека та порядок в державі; 

4) захист основних прав і свобод громадян; 

5) прозорість владних інститутів; 

6) регулювання правосуддя; 

7) рівень розвитку громадянського правосуддя; 
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8) рівень розвитку кримінального правосуддя; 

9) наявність неофіційного правосуддя [2]. 

З огляду на комплексність дослідження, The Rule of Law Index цілком 

може показати реальну картину рівня забезпечення законності в державі.  

Рівень верховенства права сприяє внутрішній стабільності та забезпечує 

соціальну безпеку, що є важливою основою існування будь-якої держави та 

невіддільною категорією національного інтересу. Саме тому, забезпечення 

якомога вищого рівня якості системи права має бути одним із першочергових 

завдань внутрішньої політики уряду. 

Третя складова – це рівень демократії в державі. Стосовно критеріїв її 

вимірювання, заслуговує на увагу індекс демократизації, розроблений фінським 

політологом Тату Ванханеном, що визначає рівень демократизації за допомогою 

двох змінних – політичної участі та конкуренції [22, с. 218]. Також варто згадати 

індекс демократичної дії Д. Нейбауера, що базується на двох змінних – 

електоральній конкуренції та електоральній рівності [20, с. 136]. Ще одним 

цікавим проектом є «Polity IV» під керівництвом М. Маршалла [19, с. 52], 

дослідження якого проводяться Центром міжнародного розвитку та управління 

конфліктами при Університеті Меріленду сумісно з Центром глобальної 

політики при Університеті ім. Дж. Мейсона [21, с. 40]. 

Показники демократичності чи автократичності політичної системи 

певної держави вираховуються «Polity IV» за допомогою наступних чинників: 

1) механізми набору представників виконавчої влади та 

інституціональні процедури передачі виконавчої влади; 

2) рівень розвитку механізмів, які б регулювали забезпечення 

вираження певних інтересів на політичному рівні; 

3) рівень конкуренції під час процесу набору представників виконавчої 

влади, ступінь використання виборних процедур; 

4) обмеження дій виконавчої влади; 

5) ступінь відкритості процесу під час набору представників виконавчої 

влади, можливість зайняти певну посаду тим, хто не входить до політичної еліти; 

6) рівень конкуренції політичної участі, що являє собою  

7) можливість доступу до інституціональних структур з метою 

вираження певних інтересів, для тих, хто не є частиною політичної еліти 

[26, с. 6].  
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Розвиток стійкої демократії в державі знижує рівень напруження між 

чинною владою та народом, що робить політичну систему більш стабільною та 

стійкішою до загроз зовнішнього й внутрішнього характеру. 

Не менш інформативними в плані розвитку демократії є рейтинги таких 

організацій як: 

– «Репортери без кордонів» («Reporters without Borders»), чиї експерти 

вираховують Всесвітній індекс свободи преси (Worldwide Press Freedom Index), 

який показує, наскільки вільними є ЗМІ в певній країні [9]; 

– «Дім свободи» («Freedom House») публікує ряд індексів (Свобода 

преси в світі (Freedom of the Press) [5], Свобода в мережі» («Freedom on the Net») 

[6], «Свобода у світі» («Freedom in the World») [4], що оцінюють рівень свободи 

ЗМІ та демократії загалом; 

– Аналітичний підрозділ британського журналу «Економіст» 

(The Economist Intelligence Unit) – дослідницький центр, який розробив Індекс 

демократії в країнах світу (The Democracy Index). Даний індекс вказує на рівень 

розвитку демократії в країнах світу [7]; 

– Асоціація рейтингів демократії (Democracy Ranking Association) – 

надає оцінку розвитку демократичних інститутів в державі [27]. 

Наступними важливими складовими у політико-правовій групі є 

різноманітні загрози, які можуть завдати державі шкоди, до однієї з таких загроз 

відноситься тероризм. 

Рівень терористичної загрози можна визначити за допомогою показника 

рівня тероризму, що відбиває його наявні наслідки як для держави, так і 

ефективність боротьби з ним. Індекс розроблений міжнародною групою 

експертів під егідою Інституту економіки і миру (The Institute for Economics and 

Peace) Сіднейського університету займається вирахуванням й публікацією 

глобального індексу тероризму (Global Terrorism Index), що показує, які саме 

країни найбільше страждають від терористичної активності, направленої супроти 

них [15]. Індекс вираховується на основі чотирьох головних факторів: 

– загальна чисельність терактів за рік; 

– загальна чисельність жертв терактів за рік; 

– загальна чисельність поранених під час терактів; 

– приблизна оцінка пошкодженого майна у результаті здійснених 

терактів [16]. 

На сучасному етапі розвитку людства тероризм входить до переліку 

найбільш небезпечних загроз для світової спільноти, адже викликає 
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нестабільність, що торкається як окремих держав, так і цілих регіонів загалом, 

призводить до дезінтеграції державних інститутів, посягає на людське життя. 

Саме тому ефективна боротьба з тероризмом є неодмінною частиною захисту 

державних інтересів. 

З іншого боку, загальний рівень стійкості держави на міжнародній арені 

можна оцінити за допомогою Індексу слабкості держав (Fragile States Index) [3]. 

Він формується у вигляді рейтингу Фондом миру за участі журналу «Зовнішня 

політика» («Foreign Policy»), враховує дванадцять критеріїв, що містять три 

основні групи: соціальні, економічні, політичні показники. Окрім того, експерти 

аналізують інформацію з відкритих джерел та п’ять державних інститутів, серед 

яких: політичне керівництво, правоохоронні органи, армія, державні служби та 

судова система, з метою надання оцінки їх можливостей у підтримці безпеки 

громадян та держави. Відповідно, висновки з результатів даного рейтингу є 

досить цінними для представників владних еліт та громадськості, адже 

дозволяють поглянути на ключові механізми роботи держави як єдиного 

повноцінного механізму.  

Ще одним важливим показником для аналізу є Індекс сприйняття 

корупції (Corruption Perceptions Index), котрий вимірюється міжнародною 

неурядовою антикорупційною організацією «Трансперенсі Інтернешнл» 

(Transparency International) [1]. Корупція є вкрай загрозливим фактором, адже 

знижує авторитет та престиж держави як в очах власних громадян, так і на 

міжнародній арені. 

Виходячи з вищезазначених рейтингів, необхідно вказати на 

першочергові пріоритети, які повинна ставити держава задля укріплення 

власного суверенітету та стабільності, посилення механізмів протистояння 

загрозам та вироблення ефективних механізмів захисту національних інтересів, 

які, відповідно, знайдуть відбиток в політико-правових показниках держави під 

час її оцінювання рейтинговими агенціями. До таких пріоритетів варто віднести: 

– створення більш ефективних механізмів діяльності громадянського 

суспільства [23, с. 124]; 

– забезпечення надійної системи національної безпеки як головної 

складової в комплексі національних інтересів [29, с. 68]; 

– формування національної ідеї на демократичних засадах, як 

потужного всебічного чинника політичної, культурної та соціальної інтеграції 

нації [11]; 

– комплексна боротьба з корупцією; 
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– створення надійної інформаційно-аналітичної бази задля оцінки 

стратегічних та тактичних пріоритетів у подоланні загроз глобального, 

регіонального та локального характеру; 

–  участь в процесах міжнародного співробітництва з метою вирішення 

глобальних проблем людства, які охоплюють інтереси усіх народів світу та 

потребують колективних зусиль для їх подолання [24, с. 79]; 

– реформування національного законодавства з метою підвищення 

правових стандартів тощо. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, подальший розвиток 

конкуренції в системі міждержавних відносин та наявність багатьох загроз, 

пов’язаних із процесом глобалізації, вимагатиме від держав відповідних зусиль 

задля забезпечення національних інтересів, що неодмінно потребуватиме оцінки 

наявних у держави можливостей та ресурсів, за допомогою яких вони можуть 

бути нейтралізовані, а їх вплив мінімізований. Аналіз вищевказаних індексів 

допоможе означити пріоритети реформування тих частин політико-правового 

виміру існування держави, котрі цього найбільше потребують. 

Подальша перспектива розвитку досліджень полягає в необхідності 

більш детального аналізу зв'язку між індексами та рейтингами й практичним 

забезпеченням реалізації національних інтересів окремо визначених країн та 

регіонів. 
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міжнародних та регіональних органів у галузі захисту прав людини та викриття 

випадків порушення міжнародно-правових стандартів у сфері праці. Методи, за 

допомогою яких було здійснено дослідження: діалектичний при виявленні 

закономірностей та дослідженні розвитку рабства у сучасному світі; метод 

детермінізму при виявленні причин, що зумовлюють незаконну експлуатацію 

праці; метод аналізу при дослідженні окремих аспектів рабства (експлуатація 

роботи трудящих-мігрантів, незаконне використання дитячої праці тощо) та 

синтезу при дослідженні примусової праці в цілому; спеціально-юридичний 

метод при використанні юридичної термінології та аналізі діяльності 

міжнародних та регіональних організацій з точки зору права; метод узагальнення 

при дослідженні загальних тенденцій посилення міграції та при дослідженні 

кількості випадків порушення прав людини у сфері праці по всьому світу. 

Результати та висновки дослідження: доведено, що основними причинами 

незаконної експлуатації праці у сучасному світі є: недостатня ефективність 

діяльності міжнародних організацій у цій сфері; економічні та соціальні 

проблеми у пострадянських країнах, а також у ряді африканських та азійських 

країн; корумпованість влади; прогалини у національному законодавстві, 

відсутність достатньо ефективного покарання на міжнародному рівні. Під час 

проведення дослідження були виявлені найбільш ефективні шляхи подолання 

проблеми рабства: економічне сприяння розвитку держав «третього світу»; 

подолання корупції; введення додаткових санкцій за порушення прав і свобод 

людини як на державному, так і на національному рівні. 

Ключові слова: рабство, міграція, захист прав людини, примусова праця, 

порушення прав дитини, Європейський Суд. 
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Slavery in the modern world: problems of international legal regulation  

The article deals with ways of cooperation of foreign countries, aimed at 

protecting fundamental human rights and freedoms in the field of labor. The main 

institutional and convention mechanisms for the protection of the rights of migrant 

workers are also highlighted, an example of the institutional mechanism's activity is 

provided through the prism of the practice of the ECtHR. The purpose of the article is 

to highlight the effectiveness of international law in the context of protecting the rights 

of migrant workers and their families based on an analysis of the activities of 
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international and regional bodies for the protection of human rights and the detection 

of violations of international labor standards. The methods by which the research was 

carried out: dialectic in revealing patterns and research on the development of slavery 

in the modern world; the method of determinism in identifying the causes that lead to 

the illegal exploitation of labor; a method of analysis in the study of certain aspects of 

slavery (exploitation of the work of migrant workers, the illegal use of child labor, etc.) 

and synthesis in the study of forced labor in general; a special legal method in the use 

of legal terminology and analysis of the activities of international and regional 

organizations in terms of law; a method of generalization in the study of general 

tendencies in the strengthening of migration and in the study of the number of cases of 

human rights violations in the world of work. Results and conclusions of the study: It 

is proved that the main causes of the illegal exploitation of labor in the modern world 

are: insufficient efficiency of the activities of international organizations in this field; 

economic and social problems in the post-Soviet countries, as well as in a number of 

African and Asian countries; corrupt power; gaps in national legislation, lack of 

sufficiently effective punishment at the international level. During the study, the most 

effective ways of overcoming the problem of slavery were found: economic assistance 

to the development of the Third World countries; overcoming corruption; introduction 

of additional sanctions for violation of human rights and freedoms both at the state and 

national level. 

Key words: slavery, migration, protection of human rights, forced labor, 

violation of children's rights, European Court. 

 

Гуска Светлана, студентка, Национальный авиационный университет, 

Киев, Украина; 

Научный руководитель – Широкова-Мурараш Ольга Геннадьевна, 

кандидат исторических наук, доцент, Национальный авиационный университет, 

Киев, Украина 

Рабство в современном мире: проблемы международно-правового 

регулирования  

В статье рассматриваются пути сотрудничества зарубежных стран, 

направленные на защиту основных прав и свобод человека в сфере труда. Также 

освещаются основные институциональные и конвенционные механизмы защиты 

прав трудящихся мигрантов, приводится пример деятельности 

институционального механизма через призму практики ЕСПЧ. Целью статьи 

является освещение эффективности международного права в контексте защиты 
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прав трудящихся мигрантов и членов их семей на основе анализа деятельности 

международных и региональных органов в области защиты прав человека и 

разоблачения случаев нарушения международно-правовых стандартов в сфере 

труда. Методы, с помощью которых было осуществлено исследование: 

диалектический при выявлении закономерностей и исследовании развития 

рабства в современном мире; метод детерминизма при выявлении причин, 

обусловливающих незаконную эксплуатацию труда; метод анализа при 

исследовании отдельных аспектов рабства (эксплуатация работы трудящихся 

мигрантов, незаконное использование детского труда и т. д.) и синтеза при 

исследовании принудительного труда в целом; специально-юридический метод 

при использовании юридической терминологии и анализе деятельности 

международных и региональных организаций с точки зрения права; метод 

обобщения при исследовании общих тенденций усиления миграции и при 

исследовании количества случаев нарушения прав человека в сфере труда по 

всему миру. Результаты и выводы исследования: доказано, что основными 

причинами незаконной эксплуатации труда в современном мире: недостаточная 

эффективность деятельности международных организаций в этой сфере; 

экономические и социальные проблемы в постсоветских странах, а также в ряде 

африканских и азиатских стран; коррумпированность власти; пробелы в 

национальном законодательстве, отсутствие достаточно эффективного наказания 

на международном уровне. В ходе исследования были выявлены наиболее 

эффективные пути решения проблемы рабства: экономическое содействие 

развитию государств «третьего мира»; преодоление коррупции; введение 

дополнительных санкций за нарушение прав и свобод человека как на 

государственном, так и на национальном уровне. 

Ключевые слова: рабство, миграция, защита прав человека, 

принудительный труд, нарушение прав ребенка, Европейский Суд. 

 

Постановка проблеми полягає у висвітленні сучасних форм рабства; 

дослідженні основних правових аспектів діяльності міжнародних та 

регіональних організацій, спрямованих на боротьбу із порушенням основних 

прав і свобод людини; виявленні прогалин в ефективності діяльності 

міжнародної спільноти в межах протидії незаконній експлуатації робочої сили. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблема 

боротьби із незаконною експлуатацією людської, в тому числі дитячої, праці 

стоїть у центрі уваги таких науковців як І. П. Бліщенко, А. В. Наумов, 
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Я. Ктистакіс, І. І. Карпець, Р. А. Каламкарян, І. І. Лукашук, В. Н. Орлов, 

П. В. Волосюк, тощо. Не оминули стороною дане питання і міжнародні 

організації: МОП, ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та багато інших міжнародних і 

регіональних інституцій. Проблема рабства також широко висвітлена у ЗМІ. 

Невирішеними питаннями загальної проблеми залишаються такі: 

зростання міграції робочої сили, високий рівень порушення прав іноземців, не 

надання країнами перебування відповідного захисту, збільшення випадків 

примусової та безоплатної праці, залучення до насильницької праці дітей. 

Формулювання цілей статті зводиться до наступного: необхідність 

привернути увагу міжнародної спільноти до більш ефективного забезпечення 

прав і свобод людини у сфері праці, до захисту прав трудящих-мігрантів та прав 

дитини; висвітлення регіонального механізму захисту прав людини на прикладі 

аналізу судової практики ЄСПЛ; аналіз окремих положень ЄКПЛ; встановлення 

ефективності роботи ЄСПЛ у досліджуваній сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Починаючи з кінця ХХ ст. 

у світі поступово активізувалися міграційні потоки населення. Це відбувається, 

зокрема, через несприятливе економічне становище цілого ряду країн, високий 

рівень безробіття, низький соціальний розвиток тощо. Значна частина населення 

виїздить закордон з метою пошуку більш вигідних умов праці, вищої зарплатні 

та можливості матеріального забезпечення своїх сімей. З іншого боку, серед 

мігрантів значну частку становлять біженці, які вимушені були покинути 

територію своїх держав внаслідок збройних конфліктів, через політичну, расову 

чи релігійну дискримінацію та інші обставини, що не залежали від їх волі. 

Так, на черговому засіданні ООН щодо міжнародної міграції, яке відбулося 

12 січня 2016 р., заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон, 

представляючи доповідь щодо міграції у 2015 р. повідомив, що кількість 

мігрантів продовжує невпинно зростати: якщо у 2000 р. їх показник становив 173 

мільйони осіб, то до 2015 р. ця цифра піднялася до 224. Також Еліассон зазначив, 

що приблизно 40 мільйонів осіб із загальної кількості мігрантів є біженцями [8].  

Однак, посилення міграційних процесів – не єдина тенденція, до якої 

тяжіє кінець ХХ та початок ХХІ ст. Другою такою тенденцією є збільшення 

кількості випадків порушення прав трудящих-мігрантів, незаконна безоплатна 

експлуатація їхньої праці, продаж осіб за кордон. За даними МОП усього в світі 

до праці примушуються понад 25 млн людей. Крім того, на планеті близько 

152 млн дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати. Про це йдеться в 

доповіді Міжнародної організації праці (МОП) та австралійської неурядової 
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організації WalkFreeFoundation [6]. Тобто, фактично є усі підстави говорити про 

те, що навіть у сучасному світі існують випадки застосування рабства та 

насильницького використання праці, які видозмінилися у процесі соціально-

економічного розвитку та еволюції суспільства. 

Більша частина підневільних працівників світу живуть в Азії. 

Тут прибутки від рабства сягають 38 мільярдів євро. Друге місце у списку 

регіонів за рівнем поширення примусової праці посідає Африка, третє — 

Латинська Америка [4]. За деякими даними близько 58% рабів походять з Індії, 

Китаю, Пакистану, Бангладеш та Узбекистану, а до країн з найбільшим числом 

рабів належать Мавританія, Гана, Узбекистан, Камбоджа, Індія, Катар, Судан 

і Сомалі [7]. Щодо розвинених країн, то послугами дешевої робочої сили активно 

користується як Європа (наприклад, використання вихідців із Західної та Східної 

Африки для безоплатної або майже безоплатної праці на плантаціях Греції), так і 

США. В експлуатації дитячої праці звинувачують компанію Nestle. В Індії до 

роботи на плантаціях компанії Monsanto залучено близько 12 тис. дітей [5]. 

Міжнародна спільнота активно співпрацює у сфері ліквідації проблем 

порушення прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей. Прикладами такої 

співпраці є такі факти. 

По-перше, створення міжнародних та регіональних організацій, 

діяльність яких спрямована на захист прав трудящих мігрантів. 

На загальносвітовому рівні однією з таких організацій виступає МОП, 

яка розробляє міжнародні та міжрегіональні проекти, спрямовані на покращення 

становища трудящих мігрантів, усунення випадків їх дискримінації за будь-

якими ознаками тощо. Серед основних документів у сфері захисту прав 

трудящих мігрантів, прийнятих МОП слід виділити Конвенцію про робітників-

мігрантів 1949 р. та Конвенцію про робітників-мігрантів 1975 р. Питаннями 

освіти мігрантів та їх родин займається ООН та ЮНЕСКО, а захист прав дітей 

іноземних робітників здійснюється в межах компетенції ЮНІСЕФ та 

регулюється відповідно до положень Конвенції про права дитини [1]. 

По-друге, прийняття Міжнародної конвенції про захист прав усіх 

трудящих-мігрантів та членів їх сімей, положення якої, відповідно до 

ст. 1 застосовуються протягом усього процесу міграції трудящих-мігрантів 

і членів їх сімей [3].  

По-третє, проведення міжнародних конференцій, таких, як, наприклад, 

Всесвітня конференція з прав людини (Відень, 1993 р.), Міжнародна конференція 

з народонаселення та розвитку (Каїр, 1994 р.) тощо. 
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Також важливим кроком стало заснування Комітету із захисту прав 

трудящих-мігрантів та членів їх сімей, який є органом незалежних експертів, що 

спостерігають за виконанням державами-учасниками Міжнародної конвенції про 

захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Також комітет розглядає 

регулярні доповіді держав щодо належного виконання та дотримання положень 

Конвенції. Окремо слід наголосити на такому важливому аспекті роботи 

Комітету, як розгляд індивідуальних скарг на порушення державами-учасницями 

Конвенції прав мігрантів.  

Аналіз практики ЄСПЛ може слугувати прикладом, з одного боку, 

ефективності регіональної співпраці у сфері захисту прав трудящих-мігрантів, 

оскільки кількість звернень щодо порушення ст. 4 ЄКПЛ (заборона рабства та 

примусової праці) є порівняно невелика, а з іншого боку це вказує на прогалини 

у національному законодавстві. 

Наприклад, велике значення має справа Сіліаден проти Франції. Скарга 

була подана неповнолітньою громадянкою Того, яка протягом декількох років, 

починаючи з 1994 р., працювала служницею у подружньої пари, не отримуючи 

при цьому будь-якої оплати. Подружня пара забрала її паспорт і змушувала 

працювати сім днів на тиждень. Суд постановив, що стаття 4 ЄКПЛ давала 

підставу для виникнення позитивних зобов'язань у держави в частині прийняття і 

ефективної реалізації положень кримінального законодавства з тим, щоб вжиті 

заходи, що забороняються даною статтею, були караними. Проте, на жаль, Суд 

зазначив також, що заявниця не могла домогтися визнання винуватості осіб, які 

вчинили злочин, відповідно до кримінального права Франції. Таким чином, 

потерпілій, згідно із чинним на той час кримінальним законодавством, не могли 

бути надані ефективні засоби захисту від дій, жертвою яких вона стала [2]. 

Скарга, подана громадянами Бангладеш проти Греції має не менш 

важливе значення. Суть скарги полягала в тому, що група осіб шість місяців 

працювала на полуничних плантаціях у Маноладі, не отримуючи зарплатню та 

проживаючи в жахливих умовах. Коли вони нарешті звернулися до наймачів, 

ті відмовилися платити та влаштували стрілянину. Декілька осіб зазнали тяжких 

поранень. Суд Греції виправдав власника ферми та одного з бригадирів, а двох 

інших засудив до 14 та 7 років ув’язнення відповідно. Однак їх було випущено 

до розгляду апеляції [10]. Однак, Рада Європейського суду з прав людини 

винесла рішення на користь бангладеських громадян і наказала грецькій державі 

виплачувати їм збитки в розмірі 12000–16000 євро за те, що вони «не виконують 
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свої зобов'язання щодо запобігання торгівлі людьми». ЄСПЛ також виніс 

рішення виплатити жертвам 4 363 євро для покриття судових витрат [9].  

Із наведених вище фактів випливає, що навіть на піку розвитку 

цивілізації – у ХХІ ст. – явище рабства зустрічається у всіх як у розвинених 

регіонах планети, так і у держав із низьким рівнем розвитку. Це свідчить, перш 

за все, про те, що людство не усвідомило катастрофічність проблеми незаконної 

експлуатації праці. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку. 

Отже, основними чинниками існування рабства у наш час є: низький рівень 

економічного розвитку країн Азії та Африки (адже деякі сім’ї навіть добровільно 

віддають дітей на примусову працю, розуміючи, що там у них хоча б будуть 

умови для проживання та їжа); низький рівень морально-етичних цінностей; 

безробіття та прагнення молоді (у першу чергу вихідців із пострадянських 

держав) шукати кращого життя та престижного заробітку в високорозвинених 

країнах; корумпованість влади; байдужість правоохоронних органів; зростання 

міжнародної злочинності, тощо. 

Практика показує, що наразі рівень подолання рабства є досить низьким. 

Особливо гостро проблема постає в таких регіонах як, наприклад, Зімбабве, Гана 

чи Сомалі.На європейському континенті спостерігаються більш високі 

перспективи вирішення проблеми, однак і тут показники незаконної експлуатації 

праці досить високі. 

Серед шляхів подолання незаконної експлуатації праці у сучасному світі, 

які пропонуються вченими та політичними діячами, найбільш ефективними на 

думку автора є: по-перше, підвищення рівня економічного розвитку, 

інтенсивніша допомога країнам «третього» світу з боку високорозвинених країн, 

боротьба із незаконною діяльністю урядів деяких держав щодо сприяння торгівлі 

людьми, посилення санкцій та роботи міжнародних та регіональних органів у цій 

сфері, створення відповідних інституцій на національному рівні.  
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ВIДПOВIДAЛЬНICТЬ ДЕPЖAВИ ЗA ЗЛOЧИН ГЕНOЦИДУ 

ВIДПOВIДНO ДO МIЖНAPOДНOГO ПPAВA 

 

Cтaття пpиcвяченa пpoблемi вcтaнoвлення тa pеaлiзaцiї мiжнapoднo-

пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa мiжнapoдний злoчин генoциду вiдпoвiднo 

дo cучacнoгo мiжнapoднoгo пpaвa. У cтaттi poзкpивaютьcя пpoгaлини у 

мiжнapoднo-пpaвoвoму pегулювaннi вcтaнoвлення тa pеaлiзaцiї мiжнapoднo-

пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa злoчин генoциду, зoкpемa, виcвiтлюєтьcя 

пpoблемa вiдcутнocтi у мiжнapoднoму пpaвi чiткoгo мехaнiзму вcтaнoвлення 

вiдпoвiдaльнocтi деpжaви i pеaлiзaцiї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa злoчин 

генoциду. У cтaттi poзкpивaєтьcя cутнicть мiжнapoднoгo злoчину генoциду 

вiдпoвiднo дo чинних мiжнapoдних кoнвенцiй, poзкpивaєтьcя змicт злoчину 

генoциду нa ocнoвi aнaлiзу пpaктики мiжнapoдних cудoвих уcтaнoв. Зoкpемa, 

poзглянутo piшення Мiжнapoднoгo Cуду OOН, щo cтocуютьcя питaння 

мiжнapoднo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa злoчин генoциду. Зpoбленo 

виcнoвки, щo генoцид є мiжнapoдним злoчинoм, вчинення якoгo є гpубим 

пopушенням мiжнapoднoгo пpaвa тa який тягне зa coбoю мiжнapoднo-пpaвoву 

вiдпoвiдaльнicть деpжaв тa фiзичних ociб. Шиpoкoмacштaбнi i cиcтемaтичнi 

дiяння, якi cтaнoвлять злoчин генoциду, не мoжливo вчинити пoзa учacтю 

деpжaви aбo у деpжaвнoму невiдaннi. Тaк, якщo генoцид мaє мicце, тo деpжaвa в 

бiльшocтi випaдкiв є вiдпoвiдaльнoю зa ньoгo. Пpoте, cьoгoднi нa пpaктицi вaжкo 

pеaлiзувaти пpитягнення деpжaви дo мiжнapoднoї вiдпoвiдaльнocтi зa злoчин 

генoциду. Неoбхiднoю умoвoю вcтaнoвлення вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa злoчин 

генoциду є вcтaнoвлення фaкту вчинення цьoгo злoчину, a тaкoж мoжливicть 
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пpиcвoєння деpжaвi дiяння, щo cтaнoвить генoцид (шляхoм зacтocувaння пpaвил 

aтpибуцiї деpжaвi пoведiнки, якi (пpaвилa) вcтaнoвленi у мiжнapoднoму пpaвi). 

Aктуaльним питaнням зaлишaєтьcя удocкoнaлення мiжнapoднo-пpaвoвих 

мехaнiзмiв pеaлiзaцiї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa генoцид. 

Ключoвi cлoвa: мiжнapoдний злoчин, генoцид, Мiжнapoдний Cуд OOН, 

мiжнapoднo-пpaвoвa вiдпoвiдaльнicть деpжaви, мiжнapoдне пpaвo. 
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State’s responsibility for crime of genocide in accordance with 

international law 

The article is devoted to the problem of establishing and implementing 

international legal responsibility for the international crime of genocide in accordance 

with modern international law. The article reveals gaps in the international legal 

regulation of the establishment and implementation of international legal responsibility 

for the crime of genocide, in particular, the problem of the absence in international law 

of a clear mechanism for establishing responsibility and realizing responsibility for the 

crime of genocide. The article reveals the essence of the international crime of 

genocide in accordance with the existing international conventions, discloses the 

content of the crime of genocide on the basis of the analysis of the practice of 

international judicial institutions. In particular, the decisions of the International Court 

of Justice on the issue of international legal responsibility for the crime of genocide are 

considered. It is concluded that genocide is an international crime, the commission of 

which is a gross violation of international law and which entails the international legal 

responsibility of states and individuals. The wide-scale and systematic actions that 

constitute the crime of genocide can not be done without the participation of the state 

or in the state's ignorance. So, if genocide takes place, then the state in most cases is 

responsible for it. However, today in practice it is difficult to realize the involvement of 

the state in international responsibility for the crime of genocide. A prerequisite for 

establishing responsibility for the crime of genocide is the establishment of the fact of 

the commission of this crime, as well as the possibility of appropriation of the act by 

the state, constitutes genocide (through the application of rules of attribution to the 

state of conduct, rules are established in international law). The topical issue remains 

the improvement of international legal mechanisms for the implementation of 

responsibility for genocide. 
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Oтветcтвеннocть гocудapcтвa зa пpеcтупление генoцидa в 

cooтветcтвии c междунapoдным пpaвoм 

Cтaтья пocвященa пpoблеме уcтaнoвления и pеaлизaции междунapoднo-

пpaвoвoй oтветcтвеннocти зa междунapoднoе пpеcтупление генoцидa coглacнo 

coвpеменнoму междунapoднoму пpaву. В cтaтье pacкpывaютcя пpoбелы в 

междунapoднo-пpaвoвoм pегулиpoвaнии уcтaнoвления и pеaлизaции 

междунapoднo-пpaвoвoй oтветcтвеннocти зa пpеcтупление генoцидa, в чacтнocти, 

ocвещaетcя пpoблемa oтcутcтвия в междунapoднoм пpaве четкoгo мехaнизмa 

уcтaнoвления oтветcтвеннocти и pеaлизaции oтветcтвеннocти зa пpеcтупление 

генoцидa. В cтaтье pacкpывaетcя cущнocть междунapoднoгo пpеcтупления 

генoцидa в cooтветcтвии c дейcтвующими междунapoдными кoнвенциями, 

pacкpывaетcя coдеpжaние пpеcтупления генoцидa нa ocнoве aнaлизa пpaктики 

междунapoдных cудебных учpеждений. В чacтнocти, paccмoтpены pешения 

Междунapoднoгo Cудa OOН, кacaющиеcя вoпpoca междунapoднo-пpaвoвoй 

oтветcтвеннocти зa пpеcтупление генoцидa. Cделaны вывoды, чтo генoцид 

являетcя междунapoдным пpеcтуплением, coвеpшение кoтopoгo являетcя гpубым 

нapушением междунapoднoгo пpaвa и кoтopый влечет зa coбoй междунapoднo-

пpaвoвую oтветcтвеннocть гocудapcтв и физичеcких лиц. Шиpoкoмacштaбные и 

cиcтемaтичеcкие дейcтвия, кoтopые cocтaвляют пpеcтупление генoцидa, 

невoзмoжнo пocтупить без учacтия гocудapcтвa или в гocудapcтвеннoм 

неведении. Тaк, еcли генoцид имеет меcтo, тo гocудapcтвo в бoльшинcтве 

cлучaев oтвечaет зa негo. Oднaкo, cегoдня нa пpaктике тpуднo pеaлизoвaть 

пpивлечения гocудapcтвa к междунapoднoй oтветcтвеннocти зa пpеcтупление 

генoцидa. Неoбхoдимым уcлoвием уcтaнoвления oтветcтвеннocти зa 

пpеcтупление генoцидa являетcя уcтaнoвление фaктa coвеpшения этoгo 

пpеcтупления, a тaкже вoзмoжнocть пpиcвoения гocудapcтву деяния, cocтaвляет 

генoцид (путем пpименения пpaвил aтpибуции гocудapcтву пoведения, (пpaвилa) 

уcтaнoвлены в междунapoднoм пpaве). Aктуaльным вoпpocoм ocтaетcя 
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coвеpшенcтвoвaние междунapoднo-пpaвoвых мехaнизмoв pеaлизaции 

oтветcтвеннocти зa генoцид. 

Ключевые cлoвa: междунapoднoе пpеcтупление, генoцид, 

Междунapoдный Cуд OOН, междунapoднo-пpaвoвaя oтветcтвеннocть 

гocудapcтвa, междунapoднoе пpaвo. 

 

Вступ. Впpoдoвж уciєї icтopiї poзвитку людcтвa в cвiтi icнувaли випaдки 

мacoвoгo знищення людей чеpез нaцioнaльну, етнiчну чи pacoву пpинaлежнicть 

aбo pелiгiйнi пеpекoнaння, якi зaбиpaли життя мiльйoнiв безвинних жеpтв тa 

cьoгoднi oтpимaли нaзву генoцид.  

Cьoгoднi питaння удocкoнaлення мiжнapoднo-пpaвoвих мехaнiзмiв 

вiдпoвiдaльнocтi зa злoчин генoциду пpoдoвжує зaлишaтиcя aктуaльним. 

Зoкpемa, удocкoнaлення пoтpебують мiжнapoднo-пpaвoвi мехaнiзми 

вcтaнoвлення i pеaлiзaцiї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa генoцид.  

Aнaлiз ocтaннiх дocлiджень. Вiдпoвiдaльнicть деpжaви зa мiжнapoдний 

злoчин генoциду вивчaли, зoкpемa, тaкi укpaїнcькi тa зapубiжнi вченi: P. Aгo, 

Ю. Бapcєгoв К. A Вaжнa, A. Веic-Вендт, Г. Веpле, В. A. Вacиленкo, I. I. Лукaшук, 

М. Н. Шoу, У. Шaбac. Пpoте, oкpеcленa пpoблемaтикa пoтpебує пoдaльшoгo 

ґpунтoвнoгo вивчення.  

Метa дocлiдження. Poзкpити тa пpoaнaлiзувaти чинний мiжнapoднo-

пpaвoвий pежим вcтaнoвлення тa pеaлiзaцiї мiжнapoднo-пpaвoвoї 

вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa генoцид.  

Виклaд ocнoвнoгo мaтеpiaлу. Генoцид є мiжнapoдним злoчинoм, 

вчинення якoгo є пiдcтaвoю для мiжнapoднo-пpaвoвoї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви 

тa кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi фiзичних ociб (iндивiдiв). Генoцид був 

визнaний мiжнapoдним злoчинoм ще в pезoлюцiї Генеpaльнoї Acaмблеї OOН вiд 

11 гpудня 1946 p. Pезoлюцiя 180 (II) вiд 21 лиcтoпaдa 1947 p. вcтaнoвилa, 

щo «генoцид є мiжнapoдним злoчинoм, який тягне зa coбoю нaцioнaльну тa 

мiжнapoдну вiдпoвiдaльнicть oкpемих ociб i деpжaв». 

У 1948 p. булa пpийнятa i вiдкpитa для пiдпиcaння Кoнвенцiя пpo 

пoпеpедження злoчину генoциду i пoкapaння зa ньoгo. У Кoнвенцiї вкaзуєтьcя, 

щo генoцид, незaлежнo вiд тoгo чи вiдбувaєтьcя вiн у миpний aбo вoєнний чac, 

є злoчинoм, який пopушує нopми мiжнapoднoгo пpaвa i пpoти якoгo деpжaви-

учacницi зoбoв'язуютьcя вживaти зaхoдiв пoпеpедження i кapaти зa йoгo 

вчинення [8, c. 101]. 
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Пiд генoцидoм у вкaзaнiй Кoнвенцiї poзумiютьcя нacтупнi дiї, вчиненi з 

нaмipoм знищити, пoвнicтю aбo чacткoвo, яку-небудь нaцioнaльну, етнiчну, 

pacoву aбo pелiгiйну гpупу як тaку: a) вбивcтвo членiв тaкoї гpупи; б) зaпoдiяння 

cеpйoзних тiлеcних ушкoджень aбo poзумoвoгo poзлaду членaм тaкoї гpупи; 

в) нaвмиcне cтвopення для якoї-небудь гpупи тaких життєвих умoв, якi 

poзpaхoвaнi нa пoвне aбo чacткoве фiзичне знищення її; г) зaхoди, poзpaхoвaнi нa 

зaпoбiгaння нapoдження дiтей у cеpедoвищi тaкoї гpупи; д) нacильницькa 

пеpедaчa дiтей з oднiєї людcькoї гpупи в iншу [7]. Тaкoж фopмулювaння пoняття 

генoциду ми мoжемo знaйти в cтaттi 6 Pимcькoгo cтaтуту Мiжнapoднoгo 

кpимiнaльнoгo cуду вiд 17 липня 1998 p. [9].  

Cьoгoднi ocнoвними чинними мiжнapoднo-пpaвoвими мехaнiзмaми 

бopoтьби з мiжнapoдними злoчинaми, у тoму чиcлi зi злoчинoм генoциду, є Paдa 

Безпеки OOН, Мiжнapoдний Cуд OOН тa Мiжнapoдний кpимiнaльний cуд. 

Пpoте, дiяльнicть вкaзaних iнcтитуцiй не зaвжди є дocтaтньo ефективнoю. 

У певних випaдкaх piшення PБ мoжуть мaти пoлiтичний хapaктеp. Пpи винеcеннi 

piшень Paдoю Безпеки велику poль вiдiгpaють пoгляди тa iнтеpеcи пocтiйних 

членiв, якi мaють пpaвo ветo. Вкaзaний opгaн є, пеpедуciм, пoлiтичним, a не 

cудoвим. Мiжнapoдний Cуд OOН не змoже poзглядaти cпpaву i винocити 

piшення щoдo деpжaви, якa вчинилa мiжнapoдний злoчин, без її нa те згoди. Дo 

тoгo ж, юpиcдикцiя Cуду не пoшиpюєтьcя нa деpжaви, якi не є членaми OOН, зa 

виняткoм випaдкiв, кoли тaкi деpжaви нaдaють cпецiaльну згoду нa юpиcдикцiю. 

Щoдo Мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo cуду, тo згiднo Pимcькoгo cтaтуту 1998 poку 

вкaзaний Cуд мoже винocити piшення лише щoдo iндивiдiв [2, c. 172].  

Ще нa III cеciї ГA OOН булa пpийнятa Pезoлюцiя 260 (III), 

яка пpoпoнувaлa Кoмiciї мiжнapoднoгo пpaвa OOН вивчити дoцiльнicть i 

мoжливicть cтвopення мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo cудoвoгo opгaну для 

здiйcнення cудoчинcтвa нaд фiзичними ocoбaми тa звеpнути увaгу нa мoжливicть 

cтвopення кpимiнaльнoї пaлaти Мiжнapoднoгo Cуду OOН [1, c. 143]. 

Пiд чac дебaтiв з питaння щoдo cт. 6 Кoнвенцiї пpo пoпеpедження 

злoчину генoциду i пoкapaння зa ньoгo 1948 p. пpихильники cтвopення 

мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo cуду вкaзувaли нa те, щo нaдaння мiжнapoднoму 

cуду пoвнoвaжень у цiй гaлузi є ocнoвним елементoм Кoнвенцiї. Як зaзнaчaєтьcя 

в дoктpинi, мaйже у вciх випaдкaх вчинення тяжких злoчинiв, пoв’язaних з 

генoцидoм, для йoгo ефективнoгo пpипинення не cлiд poзpaхoвувaти нa cуди 

деpжaви, нa теpитopiї якoї цей злoчин булo вчиненo, ocкiльки у тaкoму випaдку 

мoже бути винним caм уpяд. Пpoтивники тaкoгo cуду визнaчили, щo тaкa cудoвa 
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уcтaнoвa cтaлa б пopушенням пpинципу cувеpенiтету деpжaви, вpaхoвуючи тoй 

фaкт, щo вкaзaний мiжнapoдний cуд взяв би нa cебе пoвнoвaження нaцioнaльнoгo 

cуду. Вoни тaкoж вкaзувaли нa те, щo пpocте згaдувaння мiжнapoднoгo cуду у 

Кoнвенцiї не мaлo б пpaктичнoгo знaчення. Cхoжa cитуaцiя cклaдaєтьcя нaвкoлo 

диcкуciї щoдo мoжливocтi кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi деpжaви, кoли пoзицiя 

«пpoти» oпиpaєтьcя нa зaгpoзу cувеpенiтету деpжaви [1, c. 146].  

У дoктpинi пoшиpеними є двi пoзицiї щoдo вiдпoвiдaльнocтi деpжaв зa 

генoцид: пеpшa, пoзицiя пoлягaє в тoму, щo зa мiжнapoдним пpaвoм деpжaвa не 

мoже неcти вiдпoвiдaльнicть зa кpимiнaльнi дiяння, в тoму чиcлi зa генoцид; 

дpугa пoзицiя, нaвпaки, пoлягaє в тoму, щo деpжaвa мoже неcти вiдпoвiдaльнicть 

зa генoцид.  

Нa думку М.Н. Шoу, зa тaке дiяння, як генoцид, деpжaвa пoвиннa неcти 

вiдпoвiдaльнicть. У. Шaбac зaзнaчaє, щo хoчa cтaття IX Кoнвенцiї пpo 

пoпеpедження злoчину генoциду i пoкapaння зa ньoгo дaє юpиcдикцiю cуду з 

виpiшення cпopiв мiж деpжaвaми-учacникaми в питaннях «тлумaчення, 

зacтocувaння i викoнaння», вoнa poбить пpяме пocилaння нa вiдпoвiдaльнicть 

деpжaви. I.I. Лукaшук вкaзує, щo пpинцип вiдпoвiдaльнocтi є неoбхiдним 

пpинципoм мiжнapoднoгo пpaвa в цiлoму i випливaє з йoгo пpaвoвoї пpиpoди [4].  

A. Веic-Вендт нaгoлoшує нa poль деpжaви у вчиненнi генoциду. Нa думку 

дocлiдникa, «немaє фopми мacoвoгo нacильcтвa, пpинaймнi в генoцидi, якa б 

виникaлa cпoнтaннo». Виникнення генoциду, зa cлoвaми вченoгo, вимaгaє 

умиcнoгo нaмipу нa це, пеpевaжнo з бoку уpяду (влaди), щo cупpoвoджуєтьcя 

pекopдним pocтoм пopушень пpaв людини [2, c. 174]. Ю. Бapcєгoв зaзнaчив, щo 

генoцид вipмен, це шиpoкoмacштaбний мiжнapoдний злoчин, вчинений з метoю 

знищення цiлoгo нapoду з пoлiтичних мoтивiв. Вiдпoвiднo дo зaздaлегiдь 

poзpoбленoгo плaну вcе вipменcьке нacелення, незaлежнo вiд вiку тa cтaтi, булo 

умиcнo винищенo [2, c. 174].  

В. Вacиленкo poзглядaв у cвoїй пpaцi cитуaцiю в Укpaїнi у пеpioд 

Гoлoдoмopу 1932–1933 pp. Нa думку вченoгo, cьoгoднi не викликaє cумнiву, 

щo тoдi cтaлiнcький тoтaлiтapний pежим вчинив жopcтoкий злoчин пpoти 

укpaїнcькoї нaцiї, внacлiдoк якoгo мiльйoни укpaїнcьких cелян були вимopенi 

штучнo opгaнiзoвaним гoлoдoм.  

Квaлiфiкaцiя Гoлoдoмopу 1932–1933 pp. як генoциду пoв’язaнa 

з питaнням вiдпoвiдaльнocтi зa вчинення цьoгo злoчину. З пpaвoвoї тoчки зopу 

тaкa вiдпoвiдaльнicть лягaє нa CPCP як «пapтiйну деpжaву», a тaкoж нa вciх ociб, 

якi бpaли учacть в opгaнiзaцiї i здiйcненнi злoчину, незaлежнo вiд їхнiх пocaд, 
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coцiaльнoгo cтaтуcу тa етнiчнoї нaлежнocтi. Aле нa cьoгoднi нaдзвичaйнo 

cклaднo знaйти людей, якi мoгли б cвiдчити в кoнкpетних cпpaвaх. «Пapтiйнa 

деpжaвa» пpипинилa cвoє icнувaння пicля дезiнтегpaцiї CPCP. 

Її пpaвoнacтупникaми cтaли вci кoлишнi coюзнi pеcпублiки, a Pociйcькa 

Федеpaцiя, вcупеpеч мiжнapoднoму пpaву, пpoгoлocилa cебе деpжaвoю-

пpoдoвжувaчкoю CPCP. Укpaїнa неoднopaзoвo зaявлялa, щo не пoв’язує визнaння 

Гoлoдoмopу генoцидoм з мiжнapoднo-пpaвoвoю вiдпoвiдaльнicтю Pociйcькoї 

Федеpaцiї i не виcувaтиме дo неї жoдних пpетензiй. Oднaк, це не виключaє пpaвa 

фiзичних ociб – нaщaдкiв жеpтв Гoлoдoмopу виcувaти пpетензiї дo PФ як дo 

деpжaви, якa ввaжaє cебе пpoдoвжувaчкoю CPCP. Звичaйнo, у пpaктичнoму плaнi 

pеaлiзaцiя цьoгo пpaвa є пpoблемaтичнoю [5, c. 39].  

Вчений В. Пеллa, який бив пpихильникoм кoнцепцiї кpимiнaльнoї 

вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa мiжнapoднi злoчини, у т.ч. зa генoцид, визнaчaв 

фopми вiдпoвiдaльнocтi деpжaви дo яких вiднocив: 1) диплoмaтичнi 

(пoпеpедження, poзpив диплoмaтичних i кoнcульcьких вiднocин i т. д.); 

2) юpидичнi (нaклaдення cеквеcтpу нa мaйнo гpoмaдян деpжaви тa iн.); 

3) екoнoмiчнi (блoкaдa, ембapгo i т. д.); 4) iншi (ocуд, штpaф, пoзбaвлення пpaвa 

пpедcтaвництвa у мiжнapoднiй opгaнiзaцiї нa певний чac, пoвнa aбo чacткoвa 

oкупaцiя теpитopiї деpжaви, пoзбaвлення незaлежнocтi тoщo). Кpiм тoгo, 

у «Плaнi мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo кoдекcу» В. Пелли пеpедбaчaютьcя мipи 

безпеки, щo мoжуть вживaтиcя cтocoвнo деpжaви, якa вчинилa злoчин, a caме: 

зpуйнувaння cтpaтегiчних зaлiзничних дopiг тa укpiплень; зaбopoнa вiйcькoвoгo 

виpoбництвa; кoнфicкaцiя oзбpoєнь; oбмеження poзмipу вiйcькoвих cил; пoвне 

poззбpoєння, уcтaнoвлення нa теpитopiї деpжaви демiлiтapизoвaних зoн i 

вcтaнoвлення кoнтpoлю нaд ними; poзмiщення в piзних тoчкaх теpитopiї деpжaви 

вiйcькoвих oб’єднaнь у цiлях кoнтpoлю [2, c. 175].  

На сьoгoднiшній день питaння пpo вiдпoвiдaльнicть деpжaви зa злoчин 

генoциду булo poзглянутo Мiжнapoдним Cудoм OOН у cпpaвi Бocнiя тa 

Геpцегoвинa пpoти Югocлaвiї (Cеpбiї тa Мoнтенегpo) вiд 26 лютoгo 2007 p. [10] 

та у cпpaвi Хopвaтiя пpoти Cеpбiї [11], у якiй Мiжнapoдний Cуд OOН 

18 лиcтoпaдa 2008 p. винic Piшення пpo пoпеpеднi зaувaження. Нa цій стадії Cуд 

вiдмoвивcя poзглядaти питaння пpo вiдпoвiдaльнicть держави. Для виpiшення 

питaння пpo, те чи буде держава нести відповідальність, Cуд пocтaвив пеpед 

coбoю зaвдaння визнaчити, чи булo cкoєнo генoцид. У пpoцеci poзгляду цьoгo 

питaння Мiжнapoдний Cуд OOН, aнaлiзуючи кoжен елемент злочину oкpемo, 

пoклaвcя нa пpaктику Мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo тpибунaлу пo кoлишнiй 
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Югocлaвiї тa відповідно ocтaнньoму визнaв генoцидoм лише мacoвi вбивcтвa у 

липнi 1995 p. у Cpебpеницi [6, c. 138].  

Пicля цьoгo Мiжнapoдний Cуд OOН poзглянув питaння пpo 

вiдпoвiдaльнicть Югocлaвiї зa зaзнaченi пoдiї у Cpебpеницi. Розглядаючи це 

питання, Мiжнapoдний Cуд OOН дiйшoв тaких виcнoвкiв: 

1) вiдпoвiдaльнicть деpжaви зa генoцид нacтaє у paзi, кoли цей злoчин 

мoжнa ввaжaти cкoєним деpжaвoю. Cуд, визначив двa мoжливi випaдки тaкoї 

cитуaцiї:  

– вчинення генoциду утвopеннями, щo визнaютьcя деpжaвними opгaнaми 

вiдпoвiднo дo нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, ocкiльки «будь-якa дiя деpжaвнoгo 

opгaну у мiжнapoднoму пpaвi ввaжaєтьcя дiєю caмoї деpжaви, i вiдпoвiднo, 

пpизвoдить дo вiдпoвiдaльнocтi деpжaви, якщo тaкa дiя пoлягaє у пopушеннi її 

мiжнapoдних зoбoв’язaнь» [10]. Ocкiльки у цiй cпpaвi «не булo дoведенo, щo нi 

apмiя Федеpaтивнoї Pеcпублiки Югocлaвiї (дaлi – ФPЮ) безпocеpедньo не 

вчинялa вбивcтвa, нi її лiдеpи не бpaли учacтi у їх пiдгoтoвцi, плaнувaннi, 

тa вчиненнi», тo Мiжнapoдний Cуд OOН не визнaв Югocлaвiю вiдпoвiдaльнoю зa 

злoчин генoциду нa цiй пiдcтaвi.  

– вчинення генoциду ocoбoю, oб’єднaнням ociб, якi мoжуть для цiлей 

мiжнapoднoї вiдпoвiдaльнocтi ввaжaтиcя деpжaвними opгaнaми, нaвiть якщo 

їхнiй cтaтуc не пеpедбaченo нaцioнaльним зaкoнoдaвcтвoм, зa умoви, щo тaкi 

ocoби, oб’єднaння є «пoвнicтю зaлежними» вiд деpжaви, iнcтpументoм якoї вoни 

є. Мiжнapoдний Cуд OOН не визнaв apмiю Pеcпублiки Cеpбcькoї деpжaвним 

opгaнoм ФPЮ, ocкiльки вoнa пpедcтaвлялa iнтеpеcи влaдних cтpуктуp 

бocнiйcьких cеpбiв, зoкpемa, Pеcпублiки Cеpбcькoї, тa зaбезпечувaлa її публiчну 

влaду [10].  

2) вiдпoвiдaльнicть деpжaви зa генoцид нacтaє у випaдку, кoли йoгo 

вчиненo пiд пpямим кoнтpoлем деpжaви. Квaлiфiкуючими oзнaкaми цьoгo виду 

вiдпoвiдaльнocтi є те, щo деpжaвнi opгaни, нaдiленi вiдпoвiдними 

уповноваженням до чинного нaцioнaльного зaкoнoдaвcтва, вчиняють злочин 

генoцид шляхoм нaдaння iнcтpукцiй aбo нacтaнoв злoчинцям, чи здiйcнюють 

ефективний кoнтpoль нaд вчиненням злoчину, i, як нacлiдoк, тaкi дiї пpизвoдять 

дo пopушення вiдпoвiдних мiжнapoдних зoбoв’язaнь. Мiжнapoдний Cуд OOН не 

визнaв ФPЮ вiдпoвiдaльнoю зa генoцид, ocкiльки нaдaнi дoкaзи тa oбcтaвини 

cпpaви cвiдчaть пpo вплив, a не кoнтpoль, який Пpезидент ФPЮ мaв нa влaду у 

Cеpбcькiй Pеcпублiцi [10].  
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Мiжнapoдний Cуд OOН, дiйшoвши виcнoвку, щo Югocлaвiя не є 

вiдпoвiдaльнoю зa вчинення генoциду, змoву, пiдбуpювaння, зaмaх тa cпiвучacть 

у вчиненнi генoциду, пеpейшoв дo визначення питaння пpo нaявнicть пiдcтaв для 

вiдпoвiдaльнocтi зa пopушення зoбoв’язaнь «зaпoбiгaти тa кapaти зa генoцид». 

Зoбoв’язaння кapaти зa генoцид пoлягaє у зaбезпеченнi кpимiнaльнoгo 

пеpеcлiдувaння ociб, винних у йoгo вчиненнi, нa влacнiй теpитopiї, a тaкoж у 

cпiвпpaцi з мiжнapoдними кpимiнaльними тpибунaлaми з метoю пoкapaння 

винних. Cуд визнaв, щo Югocлaвiя пopушилa пеpвиннi кoнвенцiйнi зoбoв’язaння 

«зaпoбiгaти тa кapaти зa генoцид», i вiдтaк є вiдпoвiдaльнoю зa пopушення цих 

зoбoв’язaнь [6, c. 139].  

Pимcьким cтaтутoм Мiжнapoднoгo кpимiнaльнoгo cуду у cт. 25 

визнaченo, щo Мiжнapoдний кpимiнaльний cуд здiйcнює юpиcдикцiю лише щoдo 

фiзичних ociб, пpoте у Cтaтутi тaкoж визнaчaєтьcя, щo жoдне пoлoження 

Cтaтуту, яке cтocуєтьcя кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi iндивiдiв, не впливaє нa 

вiдпoвiдaльнicть деpжaв зa мiжнapoдним пpaвoм. У cт. 4 Пpoекту кoдекcу 

злoчинiв пpoти миpу й безпеки людcтвa 1996 p. зaзнaчaєтьcя, щo тoй фaкт, щo 

Кoдекc пеpедбaчaє вiдпoвiдaльнicть для oкpемих ociб зa злoчини пpoти миpу й 

безпеки людcтвa, не зaчiпaє будь-якi питaння щoдo вiдпoвiдaльнocтi деpжaв зa 

мiжнapoдним пpaвoм. Oтже, вкaзaнi дoкументи не зaпеpечують вiдпoвiдaльнicть 

деpжaв зa мiжнapoднi злoчини [3, c. 196].  

У мiжнapoднoму пpaвi зa вчинення генoциду вcтaнoвленa лише 

мiжнapoднa кpимiнaльнa вiдпoвiдaльнicть фiзичних ociб. Це звужує дiю 

мiжнapoднoгo пpaвa тa зменшує йoгo ефективнicть у бopoтьбi зa вкaзaaнй 

злoчин, aдже мiжнapoдний злoчин генoциду не мoжливий без пpямoї учacтi як 

мiнiмум oднiєї деpжaви [2, c. 176].  

Poбеpтo Aгo, cпецiaльний дoпoвiдaч Кoмiciї мiжнapoднoгo пpaвa OOН 

1969–1980 pp. з теми Пpoекту cтaтей пpo вiдпoвiдaльнicть деpжaв, пиcaв: 

«Хiбa мoжнa пoвipити у те, щo якщo генoцид мaв мicце нa теpитopiї дaнoї 

деpжaви, це вiдбувaлocя без пoтуpaння веpхoвнoї влaди цiєї ж деpжaви?» 

[1, c. 159]  

Виcнoвки. Злoчин генoциду є мiжнapoдним злoчинoм, вчинення якoгo є 

гpубим пopушенням мiжнapoднoгo пpaвa тa тягне мiжнapoднo-пpaвoву 

вiдпoвiдaльнicть деpжaв тa фiзичних ociб. Неoбхiднoю умoвoю вcтaнoвлення 

вiдпoвiдaльнocтi деpжaви зa злoчин генoциду є: 1) вcтaнoвлення фaкту вчинення 

цьoгo злoчину; 2) пpиcвoєння деpжaвi дiяння, щo cтaнoвить генoцид, шляхoм 

зacтocувaння пpaвил aтpибуцiї (пpиcвoєння) деpжaвi пoведiнки, якi (пpaвилa) 
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вcтaнoвленi у мiжнapoднoму пpaвi. Шиpoкoмacштaбнi i cиcтемaтичнi дiяння, якi 

cтaнoвлять генoцид, не мoжливo вчиняти в деpжaвнoму невiдaннi. Тaк, якщo 

генoцид мaє мicце, тo деpжaвa в бiльшocтi випaдкiв є вiдпoвiдaльнoю зa ньoгo. 

Пpoте, cьoгoднi пpитягнення деpжaви дo мiжнapoднoї вiдпoвiдaльнocтi зa цей 

злoчин нa пpaктицi є пpoблемoю. Aктуaльним питaнням зaлишaєтьcя 

удocкoнaлення мiжнapoднo-пpaвoвих мехaнiзмiв pеaлiзaцiї вiдпoвiдaльнocтi 

деpжaви зa генoцид. 
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Метою дослідження є визначення головних причин недостатньої 

ефективності роботи Міжнародного Кримінального Суду як постійно діяльної 

міжнародної судової установи. Аналіз численних порушень чинних норм 

міжнародного права свідчить про необхідність функціонування ефективної 

міжнародної судової установи з метою забезпечення міжнародного 

правопорядку. У більшості випадків наявні міжнародні судові установи не здатні 

не лише запобігти порушенням конкретних норм міжнародного права 

(відсутність чіткого превентивного механізму), а й притягнути до міжнародної 

відповідальності за скоєння таких порушень. На разі саме недостатньо ефективні 

міжнародні судові установи прагнуть створити та повністю забезпечити 
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міжнародний правопорядок та безпеку, що не є можливим. Основоположні 

засади функціонування та діяльності цих установ мають бути частково чи 

повністю реформовані та якісно змінені задля можливості їх подальшого 

ефективного функціонування. Розглядаються ідеї щодо вдосконалення чинних 

міжнародних судових установ. Зроблено висновки, що вдосконалення 

вищезгаданих установ є можливим за умови усунення визначених недоліків в їх 

роботі та організації для становлення та розвитку ефективного міжнародного 

судочинства (на прикладі Міжнародного Кримінального Суду). Також 

висувається думка про необхідність створення нового підрозділу чи навіть 

органу у міжнародному судочинстві (конкретно на прикладі Міжнародного 

Кримінального Суду), зміну та доповнення покарань, передбачених за 

міжнародні правопорушення..  

Ключові слова: міжнародне правосуддя; Міжнародний Кримінальний 

Суд; міжнародний злочин; міжнародно-правова відповідальність; міжнародно-

правова відповідальність фізичних осіб. 

 

Delehan Oleksandra, student, Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine; 

Scientific Supervisor – Vazhna Kateryna, Candidate of Judicial Sciences, 

Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine 

The reasons for insuficient efficiency of international criminal court`s 

activity on the example in the case of “the prosecutor v. Laurent Gbagbo” 

The main objective of the study is to define the reasons for insufficient 

efficiency of International Criminal Court as a valid international judicial institution. 

Analysis of violation international law rules in force and international treats in force 

proves the need for functioning of effective international judicial institution in order to 

guarantee international rule of law. In most cases currents international judicial 

institutions are not capable to prevent violation of international law norms (absence of 

clear preventive mechanism) and to make responsible for such violations. Nowadays 

insufficiently effective international judicial institutions aspire to create and guarantee 

international law and order and security but it isn`t possible. Fundamental functioning 

and activity rules of these institutions ought to partly or fully change for the possibility 

of their further effective functioning. The ideas of improvement currents international 

judicial institutions are considered. The conclusions are drawn that the improvement of 

such institutions is possible, on the condition of elimination certain shortcomings in 

their functioning and organization in order to establish and develop international 



38 

proceeding (on the example of International Criminal Court`s activity). The opinion 

about necessity of creation a new unit or even the institution in the international 

judicial system is considered and there is a need to add new punishments for 

international offenses. 

Key words: international justice; International Criminal Court; international 

crime; international law liability; international law liability of individuals. 
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Причины недостаточной эффективности международного 

криминального суда при осуществлении правосудия за совершение 

международных преступлений на примере дела «прокурор против Лорана 

Гбагбо» 

Целью исследования является определение главных причин 

недостаточной эффективности работы Международного Криминального Суда 

как постоянно действующего международного судового учреждения. Анализ 

нарушений действующих норм международного права свидетельствует о 

необходимости функционирования эффективного международного судового 

учреждения с целью обеспечения международного правопорядка. В большинстве 

случаев существующие международные судовые учреждения не способны не 

только предупредить нарушение конкретных норм международного права 

(отсутствие четкого превентивного механизма), а и притянуть к международной 

ответственности за такие нарушения. Сегодня именно недостаточно 

эффективные международные судовые учреждения стремятся создать и 

полностью гарантировать международный правопорядок и безопасность, что не 

является возможным. Фундаментальные правила функционирования и 

деятельности этих учреждений должны быть частично или полностью 

реформированы и качественно изменены для возможности их дальнейшего 

эффективного функционирования. Рассматриваются идее по 

усовершенствованию действующих международных судовых учреждений. 

Сделано выводы, что усовершенствование таких учреждений возможно только 

при условии устранения определенных несовершенств в их работе и организации 

для развития эффективного международного правоведения (на примере МКС). 
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Также выдвигается мнение о необходимости создания нового подразделения или 

даже органа в международной судовой системе (конкретно на примере МКС), 

изменение и дополнение наказаний предусмотренных за международные 

правонарушения. 

Ключевые слова: международное правосудие; Международный 

Криминальный Суд; международное преступление; международно-правовая 

ответственность; международно-правовая ответственность физических лиц.  

 

Вступ. Міжнародний Кримінальний Суд є одним із найважливіших 

судових установ, що функціонують на міжнародному рівні, проте авторитет та 

ефективність його роботи не є абсолютними. Про це свідчить зокрема той факт, 

що деякі провідні країни світу досі не визнають юрисдикції МКС (в тому числі, 

США та Росія). Міжнародна спільнота потребує міжнародної судової установи, 

яка була б гарантом міжнародного права. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики. 

Питання міжнародної відповідальності вивчали такі закордонні та вітчизняні 

вчені: В. Ф. Антипенко, Д. Анцилотті, І. П. Бліщенко, Я. Броунлі, 

М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, Ю. Ю. Блажевич, В. А. Василенко, 

О. Ф. Висоцький, Л. Г. Гусейнова, Н.А. Зелінська, А. Кассезе, Ю. М. Колосов, 

П. М. Куріс, Д. Б. Левін, І. І. Лукашук, В. А. Мазов, Л. Ф. Оппенгейм, 

Ю. В. Петровський, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков, М. Н. Шоу та ін. 

Проблеми діяльності Міжнародного Кримінального Суду вивчали 

К. А. Важна, М. М. Гнатовський, І. І. Лукашук, Т. Л. Сироїд та 

В. М. Точиловський. Вищезазначені науковці досліджували, в основному, 

загальні матеріальні та процесуальні аспекти діяльності Суду, недоліки 

здійснення правосуддя були розглянуті ними лише поверхнево. Тому проблеми 

(причини) недостатньої ефективності Міжнародного Кримінального Суду 

залишаються актуальним питанням, що потребує подальшого вивчення. 

В цьому нами і вбачається наукова новизна даного дослідження. 

Постановка завдання. Визначити причини недостатньої ефективності 

Міжнародного Кримінального Суду на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 30 листопада 1998 р. Кот-

д’Івуар підписав Статут Міжнародного кримінального Суду (Римський статут). 

Проте, Кот-д’Івуар ратифікував Статут лише 15 лютого 2013 р., ставши 122-ою 

державою-учасницею Римського статуту. Ще 18 квітня 2003 р. Кот-д’Івуар, 
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відповідно до статті 12 Римського статуту, подав заяву про визнання юрисдикції 

Міжнародного Кримінального Суду [2]. 

23 листопада 2011 р. Міжнародним Кримінальним Судом (далі – МКС) 

був виданий ордер на арешт колишнього президента Кот-д’Івуару Лорана 

Гбагбо. 30 листопада Лоран Гбагбо був доставлений у слідчий ізолятор 

Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі. Лоран Гбагбо звинувачується як 

непрямий співвиконавець за чотирма пунктами злочинів проти людяності, що 

були вчинені (як припускається) під час збройного конфлікту не міжнародного 

характеру, який розгорівся в країні після президентських виборів і тривав з 

16 грудня 2010 р. до 12 квітня 2011 р. Звинувачення охоплює такі злочини: 

вбивство, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, переслідування, 

інші нелюдські акти [3]. 

5 грудня 2011 р. було проведено перше слухання цієї справи, проте 

рішення у справі не було винесено до сьогодні. 

Однією зі слабких сторін діяльності Міжнародного Кримінального Суду є 

тривалість розгляду судових справ: процедура розгляду справ продовжується 

дуже довго, в середньому від 4 до 8 років. Дана обставина може привести як до 

втрати доказів та свідків для вирішення справи Судом, так і до виникнення 

обставин, що можуть перешкоджати винесенню рішення Суду. Також тривалість 

розгляду інколи не дозволяє вчасно притягнути винного до відповідальності. 

Особливо це помітно тоді, коли конфліктна ситуація настільки гостра чи 

небезпечна, що потребує негайного реагування та врегулювання. 

Справа «Прокурор проти Лорана Гбагбо» була відкрита у 2011 р., 7 років 

тому, але рішення у справі не було винесено до сьогодні. Перше слухання 

вищезазначеної справи відбулося у січні 2016 р. [1]. За такий тривалий час 

важливі обставини, свідки та докази справи могли змінитися, зникнути, втратити 

свою ціну (а колишній президент міг навіть померти). За таких умов авторитет 

МКС було б значно підірвано. 

Варто зазначити, що МКС може розглядати справи тільки щодо фізичних 

осіб (часто – посадових осіб держави). Проте, відповідальність окремої фізичної 

особи чи осіб не завжди є достатньою у випадку вчинення міжнародного злочину 

державою. З аналізу справи «Прокурор проти Лорана Гбагбо» можна зробити 

висновок, що в даній ситуації відбувається атрибуція державі поведінки її 

державних органів, зокрема виконавчих органів. Дане припущення можна 

зробити з того, що злочини проти людяності безпосередньо вчинялися органами 

виконавчої влади Кот-д’Івуару під керівництвом чинного на той час президента 
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та за фінансування іншими установами в тому числі державними. На жаль, 

Міжнародний Кримінальний Суд не має повноважень накладати відповідальність 

на винну державу в цілому(ст. 1 Римського статуту [4]). 

Іншим недоліком у діяльності Суду є те, що МКС може розглядати 

справи тільки щодо міжнародних злочинів, вчинених громадянами держав-

учасниць або на їх територіях. Хоча, на час відкриття справи Кот-д’Івуар і не був 

державою-учасницею Римського статуту, проте справа була прийнята Судом, 

оскільки Кот-д’Івуар визнав юрисдикцію МКС в порядку, встановленому 

Римським Статутом (ст. 12). Однак, якби акту визнання юрисдикції не було – 

Суд не зміг би відкрити судове провадження.  

Ст. 77 Римського статуту [4] передбачає наступні покарання, що можуть 

бути застосовані до обвинуваченого: штраф, конфіскація, позбавлення волі 

строком до 30 років, довічне позбавлення волі. На нашу думку, доречним стало б 

доповнення ст. 77 Римського статуту іншими можливими видами покарань, 

зокрема компенсацією завданої шкоди. 

Недостатньо досконалою є процедура реалізації судового обвинувального 

вироку. Фактично, можна зробити висновок, що МКС працює тільки на 

формальному рівні, рівні роботи «з паперами», однак ефективної практичної 

реалізації судових рішень не було ще жодного разу з початку роботи даної 

судової установи. Доречним було б створення певного при судового органу, який 

займався б забезпеченням реалізації судових рішень та контролем над їх 

виконанням. 

Справа «Прокурор проти Лорана Гбагбо» є майже зразковою в тому 

значенні, що вже через тиждень після видачі ордеру на арешт колишній 

президент був затриманий і доставлений в слідчий ізолятор при Суді [5]. Але 

відомі випадки, коли навіть за наявності такого ордеру держава відмовляється 

видавати злочинця Суду, або надає неправдиву інформацію про те, що його 

місцеперебування державним службам невідоме. МКС не може примусити 

державу видати їй злочинця або надавати виключно правдиву інформацію. Часто 

це є обставиною, що повністю унеможливлює проведення судового розгляду. 

МКС не може виносити судових рішень заочно [4]. Якщо обвинувачений 

не з’являється на судове засідання, то таке засідання не може бути розпочато, і, 

відповідно, не може бути винесено судового рішення у такій справі. 

Ця обставина часто використовується для зловживань обвинуваченими. Тому 

позитивним фактором у справі «Прокурор проти Лорана Гбагбо» є те що Лоран 

Гбагбо з’являється на судові засідання. 
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Міжнародний Кримінальний Суд не може виносити рішення щодо особи 

у справі, щодо якої вже було винесено рішення або яку вже було визнано винною 

за даною справою яким-небудь іншим судом (ст. 17 Римського статуту), у тому 

числі національним. У даному контексті потрібно вказати на загрозу «обходу 

закону». Відомі випадки, коли держава відповідно до національного права 

застосовувала до злочинця покарання у формі позбавлення волі і при амністії 

одразу ж звільняла його. Часто у таких випадках покарання злочинця не є 

ефективним, але одночасно таке покарання за національним правом 

унеможливлює відкриття справи щодо даного злочину в МКС. 

Міжнародний Кримінальний Суд був заснований у 1998 р., але фактично 

почав роботу тільки через чотири роки. За 14 років діяльності в МКС було 

порушено 23 справи, за деякими з них обвинувачувались одразу кілька осіб. При 

цьому до логічного завершення вдалося довести поки лише п'ять справ. 

Обвинувачені у чотирьох з них були засуджені. Три з цих обвинувальних вироків 

вже набрали чинності, четвертий оскаржений. Обвинувачений у п'ятій справі був 

виправданий. 

П’ять справ наразі перебувають на розгляді, ще дев’ять справ порушено, 

але не слухаються через те, що затримати обвинувачених так і не вдалося. Крім 

того, Суд закрив чотири справи ще до початку слухань, не знайшовши в них 

складу злочину. 

За час свого існування Суд видав 29 ордерів на арешт обвинувачених, 

проте затримати вдалося лише вісьмох з них. 13 осіб успішно переховуються від 

Суду, а ще кілька осіб померли раніше, ніж їх вдалося затримати. 

При цьому бюджет Суду тільки в 2016 р. склав майже 140 млн євро, а за 

весь час існування внески в його бюджет, що перераховуються ООН, перейшли 

за позначку в мільярд євро. 

Висновки. На сьогодні у роботі Міжнародного Кримінального Суду 

можна помітити багато аспектів, які знижують ефективність МКС загалом. Ось 

чому потрібно шукати шляхи реформування МКС для підвищення його 

ефективності. Проте, створення Міжнародного Кримінального Суду і його 

функціонування стало великим і важливим кроком у розвитку міжнародного 

судочинства і розвитку міжнародного права в цілому. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Стаття присвячена дослідженню деяких визначальних аспектів 

використання культурної дипломатії та її інструментарію в контексті 

міждержавного протистояння в умовах російської агресії проти України. Перебіг 

так званої «гібридної війни» передбачає особливу актуальність власне 

інформаційної боротьби на всіх територіях, які є навіть опосередкованими 

спостерігачами конфлікту, не кажучи вже про безпосередніх учасників. 

Головними дійовими суб’єктами виступають не лише військовослужбовці, але й 

засоби масової інформації. У ширшому контексті загалом доречно визначати 

інформаційно-психологічну війну як варіацію інформаційно-комунікативного 

протистояння з метою перерозподілу ролей, місця та функцій суб’єктів 

інформаційного обширу для досягнення певних прерогатив у політичній, 

економічній, соціальній, культурній, релігійній та інших царинах. Визначено, що 

нинішній стан інформаційного простору України дає змогу російським засобам 

масової інформації посідати якщо не привілейовані позиції, то почуватися дуже 

впевнено, позаяк Україна тільки продовжує реагувати на нав'язаний їй порядок 

денний в інформаційній сфері, при цьому не маючи можливості симетрично 

відповідати на агресивні дії Росії в цьому компоненті протистояння. Водночас 

культурна дипломатія як аспект політики не повинна обмежуватися завданнями 
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винятково сфери зовнішньополітичних відносин. Реагуючи також і на культурні 

запити суспільства, вона бере участь у його формуванні, осмисленні власного 

досвіду та плануванні майбутнього. Власне культурна дипломатія може і має 

бути складовою культурної політики держави, але лише у тому разі, якщо та 

здатна відповідати нагальним і актуальним потребам соціуму. З'ясовано, що 

основний арсенал такого протиборства складається передусім із 

найпоширеніших маніпулятивних технологій інформаційно-комунікативного 

впливу, характерними рисами якого є асиметрія, мімікрія та адаптація. На 

підставі аналізу сучасних тенденцій у цій сфері обґрунтовується теза, що в 

умовах продовження реалізації Російською федерацією стратегії «гібридної 

війни» маніпулятивними та пропагандистськими методами інформаційно-

психологічного впливу на мешканців України та іноземних громадян необхідно 

застосовувати інноваційні технології протидії інформаційній війні засобами 

культурної дипломатії. 

Ключові слова: гібридна війна, російсько-українські відносини, агресія, 

маніпулятивні та пропагандистські технології, інформаційний простір, культурна 

дипломатія. 
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Cultural diplomacy usage for minimization of negative consequences of 

the information and psychological influence of the «hybrid war» of the Russian 

Federation against Ukraine 

The article is devoted to the study of some of the defining aspects of the use of 

cultural diplomacy and its tools in the context inter-state conflict in terms of Russian 

aggression against Ukraine. The course of the so-called «hybrid war» includes specific 

timeliness of information war on all territories, which are only indirect observers of the 

conflict, not to mention direct participants. The main actors are not only servicemen 

but also the media. In the broader context, it is generally appropriate to define the 

information-psychological warfare as a variation of the information and 

communication conflict in order to redistribute the roles, places and functions of the 

subjects of the information flow to achieve certain prerogatives in the political, 

economic, social, cultural, religious, and other fields. It is determined that the current 

state of the informational space of Ukraine allows Russian mass media to occupy, if 
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not privileged positions, but at least feel very confident, as Ukraine only continues to 

respond to its imposed agenda in the information sphere, while not being able to 

symmetrically respond to aggressive Russia's actions in this component of the 

confrontation. At the same time, cultural diplomacy as an aspect of politics should not 

be confined to the tasks of the exclusive sphere of foreign policy relations. Responding 

also to the cultural demands of society, it participates in its formation, understanding 

its own experience and planning the future. Actually, cultural diplomacy can and must 

be an integral part of the cultural policy of the state, but only if it is capable of meeting 

the urgent and actual needs of society. It is found out that the main arsenal of this 

confrontation consists primarily of manipulative technologies of information and 

communication influence, the characteristic features of which are asymmetry, mimicry 

and adaptation. Based on the analysis of the current trends in this area, the thesis is 

based on the fact that in the conditions of continuing the implementation of the strategy 

of «hybrid war» by Russia, using manipulative and propagandistic methods of 

informational and psychological influence on the citizens of Ukraine and foreign 

citizens, it is necessary to apply innovative technologies of countering information 

warfare by means of cultural diplomacy. 

Key words: hybrid war, Russian-Ukrainian relations, invasion, manipulative 

and propaganda technologies, media scene, cultural diplomacy. 
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Использование инструментария культурной дипломатии для 

минимизации негативных последствий информационно-психологического 

воздействия «гибридной войны» Российской Федерации против Украины 

Статья посвящена исследованию некоторых определяющих аспектов 

использования культурной дипломатии и ее инструментария в контексте 

межгосударственного противостояния в условиях российской агрессии против 

Украины. Ход так называемой «гибридной войны» предусматривает особенную 

актуальность собственно информационной борьбы на всех территориях, которые 

являются даже опосредованными наблюдателями конфликта, не говоря уже о 

непосредственных участниках. Главными действенными субъектами выступают 

не только военнослужащие, но и средства массовой информации. В более 
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широком контексте в целом уместно определять информационно 

психологическую войну в качестве вариации информационно коммуникативного 

противостояния с целью перераспределения ролей, места и функций субъектов 

информационного пространства, для достижения определенных прерогатив в 

политической, экономической, социальной, культурной, религиозной и других 

сферах. Определено, что нынешнее состояние информационного пространства 

Украины позволяет российским средствам массовой информации занимать если 

не привилегированные позиции, то чувствовать себя очень уверенно, поскольку 

Украина только продолжает реагировать на навязанную ей повестку дня в 

информационной сфере, при этом не имея возможности симметрично отвечать 

на агрессивные действия России в этом компоненте противостояния. В то же 

время культурная дипломатия как аспект политики не должна ограничиваться 

заданиями исключительно сферы внешнеполитических отношений. Реагируя 

также и на культурные запросы общества, она принимает участие в его 

формировании, осмыслении собственного опыта и планировании будущего. 

Собственно культурная дипломатия может и должна быть составляющей 

культурной политики государства, но лишь в том случае, если она способна 

отвечать неотложным и актуальным потребностям социума. Установлено, что 

основной арсенал такого противоборства состоит прежде всего из 

манипуляторных технологий информационно-коммуникативного воздействия, 

характерными чертами которого являются асимметрия, мимикрия и адаптация. 

На основе анализа современных тенденций в этой сфере обосновывается тезис, 

что в условиях продолжения реализации Россией стратегии «гибридной войны» 

манипуляционными и пропагандистскими методами информационно-

психологического воздействия на жителей Украины и иностранных граждан 

необходимо применять инновационные технологии противодействия 

информационной войне средствами культурной дипломатии. 

Ключевые слова: гибридная война, русско-украинские отношения, 

агрессия, манипуляционные и пропагандистские технологии, информационное 

пространство, культурная дипломатия. 

 

Вступ. Буремні події 2014 р., революція гідності, підготовка та анексія 

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим й м. Севастополя, 

загарбання частини суверенної території України так званими терористичними 

угрупуваннями «Донецька народна республіка» й «Луганська народна 
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республіка» супроводжувалися активним розгортанням Росією масованої 

інформаційно-психологічної війни. 

Як влучно зазначає в одній зі своїх численних праць, присвячених 

вивченню впливу інформаційних технологій на суспільство, Г. Г. Почепцов, 

будь-які війни спрямовані на зміну поведінки ворога/опонента, проте вони 

послуговуються різним інструментарієм: «Звичайна війна – на простір фізичний, 

інформаційна – на інформаційний, смислова – на простір когнітивний» [5, с. 24]. 

Саме тому розгортання Російською Федерацією в 2014 р. широкомасштабної 

гібридної війни проти України з використанням потужного арсеналу 

маніпулятивно-пропагандистських інструментів впливу вимагає відповідного 

комплексного аналізу. Зокрема, протягом усієї гібридної війни дуже важливе 

значення надається інформаційній боротьбі, де основними дійовими суб’єктами 

виступають не лише військовослужбовці, але й засоби масової інформації. У 

ширшому контексті загалом доречно визначати поняття інформаційно-

психологічної війни як варіацію інформаційно-комунікативного протистояння з 

метою перерозподілу функцій, місця та ролей суб’єктів інформаційного обширу 

для досягнення певних прерогатив у політичній, економічно-соціальній, 

культурно-релігійній галузях тощо. 

Досить актуальним аспектом у цьому контексті є активне впровадження 

так званої політики культурної дипломатії, позаяк саме вона має величезний 

діапазон резервів для впливу на різноманітні питання національної безпеки, 

зокрема щодо формування міжнародного реноме, стимулювання піднесенню 

культури та економіки, становлення національної ідентичності та системи 

демократичних цінностей. 

Аналіз нових досліджень і публікацій. Зважаючи на сьогоднішню 

зовнішньополітичну ситуацію навколо нашої держави, варто звернути увагу на 

певні аспекти функціонування міждержавного співробітництва, насамперед між 

країнами Європи та Америки. Навіть побіжний аналіз дозволяє зробити певні 

висновки, що проблеми власне культурної дипломатії, її створення, підтримки та 

організації діяльності культурно-інформаційних центрів є обов’язковим з погляду 

необхідних кроків становлення державницьких позицій будь-якого уряду. У 

підсумку це засвідчує чітке розуміння щодо необхідності такої презентації своїх 

здобутків у колі держав-лідерів у формуванні позитивного іміджу завдяки 

промоції національного культурного продукту. Певним чином це є вимушеним і 

необхідним кроком з боку України, оскільки, зважаючи на порушення Російською 
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федерацією багатьох міжнародних угод та досить кволою реакцією на такі дії з 

боку міжнародних гарантів української незалежності, іншого виходу, наразі не 

передбачається. Насамперед зазначене стосується Меморандуму про гарантії 

безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї (Будапештський меморандум), який був підписаний 5 грудня 1994 

р. РФ, США і Великою Британією, згідно з яким підписанти взяли на себе 

зобов’язання: 

– поважати незалежність і суверенітет та чинні кордони України (ст. 1); 

– утримуватися від загрози силою чи її використання проти 

територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня 

зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони 

або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН (ст. 2); 

– утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб 

підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її 

суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги (ст. 3). 

Проте стратегічні питання лінії Кремля щодо панування на 

пострадянському просторі вилилися в систему комплексного утримування 

сусідніх держав у своєму колі інтересів. Це все реалізувалося завдяки 

використанню знарядь інформаційно-пропагандистських, політико-

дипломатичних, економічних (передусім енергетичних) важелів тиску, а в деяких 

випадках – і військових із використанням відомих і випробуваних ще за часів 

СРСР технологій підривної діяльності. Квінтесенцією такої системи комплексного 

притиску стала теоретично і подекуди фактично (Грузія, Молдова) випробувана 

концепція «гібридної війни». 

За визначенням Є. Магди, гібридна війна – це насамперед прагнення 

однієї держави нав'язати іншій (іншим) свою політичну волю шляхом цілого 

комплексу заходів політичного, економічного, інформаційного характеру, 

здійснюваних без оголошення війни відповідно до всіх норм міжнародного права 

[4, с. 4]. Ця думка є логічним продовженням теорій, які вже протягом тривалого 

часу оприлюднюються багатьма дослідниками визначальних аспектів 

протистояння наймогутніших держав і сьогодення, і недавнього минулого. серед 

них насамперед варто виокремити праці З. Бжезінського, М. Каммінгса, 

А. Коена, Дж. Наєма, Дж. Ная, М. Фрейзера, Т. Фрідмана та ін. 
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Постановка завдання. Встановити визначальні стратегії «гібридної 

війни» Росії та маніпулятивні та пропагандистські методи інформаційно-

психологічного впливу на мешканців України та іноземних громадян та 

обґрунтувати тезу щодо необхідності застосування інноваційних технологій 

протидії інформаційній війні засобами культурної дипломатії. 

Виклад основного матеріалу. Основний арсенал досліджуваного 

протиборства складається передусім із технологій маніпулятивного та 

пропагандистського інформаційно-комунікативного впливу. Власне 

маніпулятивні технології інформаційно-комунікативного впливу – це насамперед 

певна маса методів, способів і заходів інформаційно-комунікативного впливу, 

об’єднаних із метою латентного пробудження в іншої людини намірів, які не 

збігаються з її реальними бажаннями. У свою чергу, пропагандистські технології 

інформаційно-комунікативного впливу – сукупність методів, процесів і засобів 

інформаційно-комунікативного впливу, інтегрованих з метою усталення в 

масовій свідомості систематизованих переконань, що відбивають світоглядні 

позиції конкретної особи та суспільства в цілому. 

Характерними рисами інформаційної зброї є: асиметрія (завдяки якій 

окремий елемент може виявитися сильнішим за всю систему); мімікрія 

(відповідно до якої інформаційна зброя повторює за формою типовий елемент 

певної системи, але має при цьому інший зміст); адаптація (яка дозволяє 

змінювати середовище відповідно до вимог змісту, що вводиться до 

інформаційного поля). 

Поряд із цими основними модусами та методами використання 

інформаційно-психологічної зброї, зокрема, для завдання шкоди інформаційній 

безпеці окремої особи можуть бути: завдання втрат розрізненим фізичним 

компонентам інформаційної інфраструктури; знищення або виведення з ладу 

інформаційних, програмних та технічних запасів супротивника, подолання 

наявних систем оборони, використання вірусів, програмних закладок та 

«логічних бомб»; загрози або здійснення терористичних актів у інформаційному 

полі; захоплення (можливо, навіть силове) каналів ЗМІ з метою поширення 

дезінформації, чуток, вияву сили і акцентування уваги на своїх вимогах; 

ліквідація і заглушення ліній зв'язку, штучне перенавантаження вузлів комутації; 

вплив на операторів інформаційних або телекомунікаційних систем із 

застосовуванням різних мультимедійних та програмних способів для введення 

інформації до підсвідомості або значне погіршення здоров'я людини; здійснення 
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перешкод для комп'ютерного обладнання бойової техніки та озброєнь із метою 

виведення їх із ладу. 

Належний рівень інформаційної безпеки загалом та особистості зокрема 

забезпечується завдяки сукупності заходів політичного, економічного, 

організаційного характеру, спрямованих на застереження, виявлення та 

нейтралізацію обставин, чинників і дій, які здатні спричинити збитки або 

завадити реалізації інформаційних прав, запитів, інтересів всієї країни та 

її громадян. 

З огляду на реалії інформаційного протиборства як важливого 

компоненту, розгорнутої Росією в 2014 р. «гібридної війни» (адже російська 

пропаганда широко використовуються не лише ЗМІ, але й потужним пластом 

культурно-розважальної індустрії, передусім кінематографією, шоу-бізнесом, 

«культурними» проектами телебачення і радіомовлення, і, звичайно ж, 

Інтернетом (з його соціальними мережами), чому «сприяє» безпорадність і 

подекуди безвідповідальність політиків української гуманітарної та культурної 

сфери) функціонування інформаційної безпеки України повинно бути 

зосереджено на конструктивному поєднанні роботи держави, громадянського 

суспільства й особистості за трьома головними напрямами: інформаційно-

психологічним; технологічного розвитку та захисту інформації. Серед іншого, 

у першій сфері діяльності тільки зараз починає використовуватися 

інструментарій культурної дипломатії. Фактично лише кілька років тому 

(у 2016 р.) з’явилась чи не перша аналітична доповідь з цього питання 

Національного інституту стратегічних досліджень (відділу гуманітарної безпеки) 

«Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи», у якій вже 

наявні досить конкретизовані кроки у напрямку активізації діяльності цього 

дієвого аспекту дипломатії [6]. 

Загалом саме поняття культурної дипломатії виникло ще в 30-х рр. 

минулого століття на теренах Сполучених Штатів, але на той час воно 

здебільшого тлумачилося в негативному контексті, одним з яких власне і була 

певна маніпуляція, спрямована на громадян інших країн з метою пропаганди 

«потрібних» переконань, ідей, поглядів тощо [1, с. 267]. Зазвичай у часи 

політичних протистоянь будь-які ідеї завжди використовувалися насамперед у 

досить непристойному, як на сьогоднішні переконання, вигляді, хоч цього 

вимагала політична ситуація. Згодом це явище почало набувати й інших обрисів і 

напрямків використання, що дозволило йому поширитися у світі саме в тому 



52 

розумінні, яке є предметом нашого аналізу, а також необхідним атрибутом 

сучасної дипломатії. 

Українська дослідниця О. Чепелик зазначає, що проблематика культурної 

дипломатії або зовнішньої культурної політики, суміжної з концепцією «м’якої 

сили», запропонованої відомим американським вченим Дж. Наєм, знайшла своє 

віддзеркалення в суспільно-політичному дискурсі країн Заходу в наукових 

роботах З. Бжезінського, М. Каммінгса, А. Коена, Дж. Ная, М. Фрейзера, 

Т. Фрідмана та ін. [7, с. 101]. І якщо для сталих і потужних країн це питання не 

викликає жодних заперечень і сумнівів, то в Україні за весь час незалежності цим 

питанням опікувалися здебільшого окремі особистості та громадські організації, 

а не власне держава із її розгалуженими бюрократичними інституціями. Саме 

вони безпосередньо повинні насамперед уболівати за престиж власної країни й 

уряду на міжнародній арені та формування державного бренду. 

Культурною дипломатією не можуть нехтувати навіть великі держави 

світу, але ще більш важливою вона є для держав середнього та малого рівня, 

адже вона дозволяє компенсувати нестачу «жорсткої сили» – військової чи 

економічної. Однак при цьому механізми застосування культурної дипломатії та 

її інституційне оформлення суттєво відрізняються, що дозволяє дослідникам 

виділити специфічні «моделі» здійснення культурної дипломатії країнами світу. 

Залежно від векторів, які є визначальними для певного історичного етапу 

розвитку країни, вирізняють здебільшого дві моделі публічної культурної 

дипломатії: американську та європейську, однак остання не є такою однорідною 

й агресивною, як американська (інколи її навіть характеризували як культурний 

імперіалізм) [2, с. 6]. 

Водночас культурна дипломатія як політика не повинна обмежуватися 

завданнями винятково сфери зовнішньополітичних відносин. Реагуючи також і 

на культурні запити суспільства, вона бере участь у його формуванні, осмисленні 

власного досвіду та плануванні майбутнього. Власне культурна дипломатія 

здатна і повинна бути складником культурної політики держави, але лишень у 

тому разі, якщо остання зможе виправдовувати нагальні й актуальні запити 

соціуму. Конститутивними у цьому аспекті є два напрями: зовнішній, який 

полягає в забезпеченні належної репутації країни й результативності її політики 

на міжнародній арені, та внутрішній, який передбачає зміни парадигми культури 

й перепрограмування всієї культурної політики, що в підсумку впливає на суть і 

доброякісність кінцевого продукту національної культури. [6, с. 5]. 
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Одним із чинників кризової ситуації 2014 р. визначається також і значна 

розрізненість зокрема і регіонів у межах самої України, тому поява таких 

проектів, як, скажімо, «Культурна дипломатія між регіонами України» 

(з ініціативи Українського кризового медіа-центру), є досить вагомою для 

піднесення внутрішнього вектора культурної дипломатії [3], який є не менш 

важливим, ніж зовнішній. Однак, навіть на цих теренах не можемо відзначити 

будь-яких хоча б локальних успіхів у просуванні міжрегіональних програм. 

Ще більше розчарування очікує під час спроби виокремити подібні аспекти у 

зовнішній політиці, за винятком кількох вдалих проектів, реалізованих не за 

сприяння державних органів, а всупереч.   

Задля справедливості необхідно зауважити, що на відміну від Російської 

федерації, яка впродовж останнього десятиліття дуже інтенсивно розбудовувала 

систему інформаційного впливу у світі (створення таких надзвичайно потужних 

передусім у фінансовому аспекті медіа ресурсів, як Russia Today, діяльність 

мультимедійної групи Sputnik, фонду «Русский мир», проекту Russia Beyond the 

Headlines), розвиток вітчизняного сегменту публічної та культурної дипломатії 

повністю залишався поза належною увагою з боку держави [6, с. 4–5]. Саме тому 

і до сьогодні українську культуру за межами України й надалі «проштовхують» у 

переважній більшості завдяки волонтерам, артистам, митцям та ентузіастам, 

і значний внесок належить представникам діаспори. 

У своїх розвідках О. Чепелик слушно зауважує, що займаючись 

виключно руйнуванням і спростуванням створених тролями із Росії міфів, ми 

завжди будемо на два кроки позаду і залишимося «припнутими до мотузка» 

реагування, чим досить уміло і до сьогодні послуговуються творці імперського 

наратива [7, с. 104–105]. Аналогічну думку висловлює і В. Костров, зазначаючи, 

що російські дипломати чітко планують заходи в цьому напрямку мінімум на 

півроку, систематично проводячи значну кількість культурних заходів у 

більшості столиць провідних європейських країн, в той час як з українського 

боку у відповідь немає фактично жодних противаг. Саме тому наша політика в 

цьому питанні є виключно реактивною, на відміну від активної російської [3]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підбиваючи 

попередні підсумки інформаційно-психологічного виміру гібридної війни Росії 

проти України Є. Магда цілком обґрунтовано вказує, що: цей компонент 

міждержавного протистояння виявився краще за все проробленим державою-

агресором на рівні методологічної підготовки; стан інформаційного простору 

України дає змогу російським засобам масової інформації посідати тут якщо не 
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привілейовані позиції, то почуватися дуже впевнено; Україна продовжує 

реагувати на нав'язаний їй агресором порядок денний в інформаційній сфері, при 

цьому не маючи можливості симетрично відповідати на загарбницькі дії Росії в 

цьому компоненті протистояння; на міжнародній арені інформаційні позиції 

Росії виглядають набагато прийнятнішими, що багато в чому обумовлено більш 

послідовною позицією держави в зовнішній політиці, що різко контрастує з 

«багатовекторністю» України, і наявністю впливового проросійського лобі; Росія 

використовує різноманітні рецепти інформаційно-психологічного впливу, не 

обмежуючись одними й тими ж напрацюваннями; Україні буде важко, оскільки 

західні санкції чинять на Росію швидше «ефект анаконди», ніж реальну відчутну 

дію, а в Кремлі добре усвідомлюють загрози й небезпеки, які здатна створити їм 

«недобита Україна» [4, с. 290–291]. 

Питання інституалізації та розвою в Україні культурної дипломатії 

повинні вирішуватися найперше засобами збереження власної культурно-

історичної спадщини, створення і підтримування міжкультурних комунікацій у 

межах країни й насамперед за кордоном. Для цього конче необхідно зайнятися 

створенням унікального культурного контенту, який дозволив би репрезентувати 

Україну з метою просування нашої історико-культурної спадщини. У цьому 

аспекті слід зазначити конститутивну роль держави, однак і поза її фінансовою 

підтримкою можна віднайти багато зацікавлених представників нації, які за 

власною волею будуть просувати питання культурної дипломатії через 

небайдужість до питання іміджу України і її народу у світі. 

Отже, можемо стверджувати, що в умовах продовження реалізації Росією 

стратегії «гібридної війни» маніпулятивними та пропагандистськими методами 

інформаційно-психологічного впливу на мешканців України та іноземних 

громадян необхідно застосовувати інноваційні технології протидії інформаційній 

війні, одними із найбільш потрібних на сьогодні можна вважати засоби 

культурної дипломатії.  
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ  

І ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

 

У статті розкрито міжнародні нормативно-правові механізми охорони та 

захисту авторських прав. Проаналізовано чинні міжнародно-правові акти, 

створені міжнародною спільнотою у сфері охорони авторських прав. Розглянуто 

Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів 1886 р., 

основною метою якої є створення універсального режиму для охорони та захисту 

авторських прав на літературні, наукові та художні твори на міжнародному рівні. 

Вказується на те, що основним принципом, покладеним в основу даної конвенції, 
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є принцип національного режиму, тобто обов'язок держави-учасниці надавати 

іноземному автору ті самі права, які надаються національному автору. Розкрито 

положення Всесвітньої (Женевської) конвенції про авторське право 1972 р., в 

якій ідеться про заборону виконання перекладу чужого твору в будь-якій 

державі-учасниці даної конвенції, без згоди автора або без дозволу видавництва, 

яке отримало це право від автора. Проаналізовано Договір ВОІВ (Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності), головною метою якого є вирішення 

проблем, викликаних сучасними цифровими технологіями, зокрема поширенням 

у соціальних мережах матеріалів, які знаходяться під охороною. Зроблено 

висновки, що забезпечення належного захисту та охорони авторських прав є 

гарантією реалізації прав людини, закріплених в різноманітних нормативно-

правових актах. Зроблено висновки, що існує необхідність визнання авторських 

прав усюди, де можуть використовуватися їхні твори, оскільки об’єкти 

авторських прав, створені в результаті творчої діяльності, використовують у 

всьому світі й це призводить до того, що охорона авторського права в межах 

території держави походження творів виявляється недостатньою. 

Ключові слова: авторське право, міжнародно-правова охорона і захист 

авторського права, міжнародні стандарти захисту й охорони авторських прав, 

Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів 1886 р., Всесвітня 

(Женевська) конвенція про авторське право 1952 р. 
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International legal regulation of copyright protection 

The article discribes the international legal and regulatory mechanisms for the 

protection of copyright. The current international legal acts created by the international 

community in the field of copyright protection are analyzed. The Bern Convention for 

the Protection of Literary and Artistic Works of 1886, the main aim of which is the 

creation of a universal regime for the protection and of copyright for literary, scientific 

and artistic works at the international level, is considered. It is analyzed that the basic 

principle underlying this document was the principle of the national regime, that is, the 

obligation of participating foreign authors provide the same rights provided by national 

author. Reveals the position of the Universal (Geneva) Copyright Convention of 1972, 

which prohibits the performance of the translation of another's work in any State to this 
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Convention without the consent of the author or publishing without permission, which 

was a right of the author. The WIPO (World Intellectual Property Organization) 

Treaty, the main objective of which is to solve problems caused by modern digital 

technologies, in particular the dissemination of protected materials in social networks, 

is analyzed. It is concluded that ensuring proper protection and protection of copyright 

is a guarantee of realization of human rights, enshrined in various normative-legal acts. 

It is concluded that there is a need for the recognition of copyrights wherever their 

works can be used. Since copyright objects created as a result of creative activity are 

used throughout the world, this leads to the fact that copyright protection within the 

territory of the state of origin of works is insufficient.  

Key words: copyright, international legal protection and copyright protection, 

international standards for the protection of copyright, the Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works 1886, the Universal (Geneva) Copyright 

Convention 1952. 
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Международно-правовое регулирование защиты и охраны авторских 

прав 

В статье раскрыты международные нормативно-правовые механизмы 

охраны и защиты авторских прав. Проанализированы действующие 

международно-правовые акты, созданные международным сообществом в сфере 

охраны авторских прав. Рассмотрены Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г., основной целью которой 

является создание универсального режима для охраны и защиты авторских прав 

на литературные, научные и художественные произведения на международном 

уровне. Проанализировано, что основным принципом, положенным в основу 

этого документа, был принцип национального режима, то есть обязанность 

государства-участника предоставлять иностранному автору те же права, которые 

предоставляются национальному автору. Раскрыто положение Всемирной 

(Женевской) конвенции об авторском праве 1972 г., в которой идет речь о 

запрете выполнения перевода чужого произведения в любом государстве-

участнике данной конвенции без согласия автора или без разрешения 

издательства, которое получило это право от автора. Проанализированы Договор 
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ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности), главной 

целью которого является решение проблем, вызванных современными 

цифровыми технологиями, в частности распространением в социальных сетях 

материалов, которые находятся под охраной. Сделаны выводы, что обеспечение 

надлежащей защиты и охраны авторских прав является гарантией реализации 

прав человека, закрепленных в различных нормативно-правовых актах. Сделаны 

выводы, что существует необходимость признания авторских прав везде, где 

могут использоваться их произведения. Так как объекты авторских прав, 

созданные в результате творческой деятельности, используют во всем мире и это 

приводит к тому, что охрана авторского права в пределах территории 

государства происхождения произведений оказывается недостаточной. 

Ключевые слова: авторское право, международно-правовая охрана и 

защита авторского права, международные стандарты защиты и охраны авторских 

прав, Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений 1886 г., Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 

1952 г. 

 

Вступ. Міжнародна охорона прав інтелектуальної власності полягає в 

здійсненні захисту прав інтелектуальної власності в договірних і позадоговірних 

відносинах, ускладнених іноземним елементом [1, с. 398]. Міжнародне право 

інтелектуальної власності є галуззю міжнародного приватного права, що 

становить собою систему правових норм і принципів, які встановлюють 

особливості виникнення і зміст прав інтелектуальної власності, визначають 

перелік об’єктів права інтелектуальної власності та їх ознаки і характеристики, 

встановлюють та регулюють міжнародну охорону прав інтелектуальної 

власності, тобто права на результати інтелектуальної діяльності. За визначенням 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) авторське право і 

суміжні права – це правові концепції та інструменти, які роблять значний внесок 

у культурний та економічний розвиток нації, поважаючи та оберігаючи права 

авторів на їхні твори [2, с. 308]. Важливим інститутом права інтелектуальної 

власності є авторське право. 

Сьогодні зростає необхідність міжнародного співробітництва в сфері 

охорони авторського права та інших прав інтелектуальної власності, адже 

розширюється економічний, торговий, культурний, інформаційний обмін між 

фізичними особами, юридичними особами, державами. У зв'язку з цим 

збільшується кількість правовідносин з іноземним елементом. Іноземний елемент 
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у сфері авторського права може бути виражений в тому, що, наприклад: об’єкт 

авторського права створено іноземним громадянином або особою без 

громадянства, які постійно проживають на території іноземної держави; об’єкт 

авторського права створено на території іноземної держави; об’єкт авторського 

права розповсюджено на території іноземної держави; об’єкт авторського права 

створено у співавторстві, один з автором є іноземним громадянином або особою 

без громадянства, яка постійно проживає на території іноземної держави; 

порушення авторського права відбувається на території іноземної держави; 

порушуються авторські права іноземця або іноземної юридичної особи [3]. 

Зазначені вище особливості авторських прав як виду прав інтелектуальної 

власності, а також сучасні тенденції глобального розвитку обумовлюють 

необхідність створення і постійного вдосконалення міжнародної системи 

охорони авторських прав шляхом створення нормативно-правових актів на 

міжнародному рівні. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що аналіз чинних 

міжнародно-правових актів дозволяє визначити правові стандарти, створені 

міжнародною спільнотою у сфері охорони авторських прав. Вивчення 

міжнародного досвіду має досить істотне значення, оскільки дозволяє окремим 

державам удосконалювати національне законодавство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародно-правове 

регулювання захисту й охорони авторського права досліджено в роботах 

українських і зарубіжних авторів, зокрема: Ануфрієва Л. П., 

Богуславський М. М., Близнюк І. А., Гетьман-Павлова І. В., Жушман В. П., 

Мінков А. М., Моргунова Е. А., Леанович Є. Б., Сударикова С. А., Шумило І. А., 

Хохлов В. А. та ін. Проте, розвиток міжнародних економічних відносин, 

збільшення обсягів міжнародної міграції населення, збільшення обсягів 

міжнародного обміну товарами і послугами призводить до еволюції змісту 

авторських прав, що потребує постійного удосконалення міжнародно-правових 

механізмів регулювання використання і захисту авторських прав та вивчення 

таких механізмів. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз міжнародних 

нормативно-правових механізмів охорони і захисту авторських прав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна мiжнародна 

система авторського права є складним механiзмом, який створений i функцiонує 

вiдповiдно до багатостороннiх мiжнародних договорiв; вiдповiдно до 
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двостороннiх мiжнародних договорiв; вiдповiдно до принципу взаємностi 

[4, c. 288]. 

Серед багатостороннiх договорiв, які існують у сферi авторського права 

можна виокремити унiверсальнi та регiональнi мiжнароднi договори. До першого 

виду договорiв належать: Бернську конвенцiю з охорони лiтературних i художнiх 

творiв 1886 р.; Всесвiтню (Женевську) конвенцiю про авторське право 1952 р.; 

Договiр ВОIВ з авторського права 1996 р.; Угоду про торговельнi аспекти прав 

iнтелектуальної власностi 1994 р. (Угода TRIPS, що входить до пакету 

документiв про створення Свiтової органiзацiї торгiвлi, ряд положень якої 

стосується авторського права). До регiональних договорiв належать: 

мiжамериканськi конвенцiї (Конвенцiя, укладена в Монтевiдео 1889 р.; 

Вашингтонська конвенцiя 1946 р.); Арабська конвенцiя про авторське право 

1981 р.; директиви ЄС [5, c. 308]. На рiвнi держав СНД в 1993 р. було укладено 

Угоду про спiвробiтництво в галузi охорони авторського права i сумiжних прав 

[6, c. 504]. Авторськi права можуть також охоронятися на основi двостороннiх 

договорiв про захист авторських прав. 

Україна ухвалила ряд двостороннiх угод щодо спiвпрацi у сферi права 

iнтелектуальної власностi, i деякi з них стосуються охорони авторських прав, 

зокрема: Угода з Урядом Республiки Узбекистан про спiвробiтництво у сферi 

охорони прав iнтелектуальної власностi вiд 19.02.1998 р.; Угода з Урядом 

Азербайджанської Республiки про спiвробiтництво у сферi охорони авторського 

права i сумiжних прав вiд 14.02.2002 р. [7, c. 752] та iн. Крiм того, Україна є 

учасницею названих вище Угоди про спiвробiтництво в галузi охорони 

авторського права i сумiжних прав 1993 р., Бернської конвенцiї з охорони 

лiтературних i художнiх творiв 1886 р.[8]. 

Рoзвитoк прoмислoвoстi, книгoдрукування i експoрту книг в серединi 

XIX ст. призвiв дo тoгo, щo рiзнi держави змушенi були для захисту екoнoмiчних 

iнтересiв видавцiв i автoрiв укладати мiжнарoднi угoди. Першими такими 

угoдами у сферi автoрськoгo права були двoстoрoннi угoди мiж oкремими 

державами. Oснoвне правилo угoд звoдилoся дo тoгo, щo держави визнавали на 

свoїй теритoрiї лише тi права, якi спoчатку виникли на теритoрiї iншoї країни-

учасницi угoди [9, c. 95–100]. Однак, згодом двостороннiх угод стало 

недостатньо, i так званi лiтературнi конгреси, що вiдбулися в кiн.70-х –  

поч. 80-х рр. XIX ст., в яких брали участь делегати з рiзних держав, у тому числi 

письменники, вченi та юристи, почали працювати над створенням 

унiверсального нормативно-правового акту про авторське право та його охорону. 
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В результатi була укладена Бернська конвенцiя про охорону лiтературних i 

художнiх творiв, з моменту пiдписання якої в 1886 р. почався мiжнародний 

перiод охорони авторських прав [10, c. 752]. 

Бернська конвенцiя про охорону лiтературних i художнiх творiв 1886 р. 

(далi – Бернська конвенцiя) до сьогоднi залишається найважливiшим 

мiжнародним нормативно-правовим актом у сферi охорони й захисту авторських 

прав. 

Приєднуючиcь дo Бернcькoї кoнвенцiї, держава cтає членoм Бернcькoгo 

coюзу, щo надає їй правo на: членcтвo (правo гoлocу) в Аcамблеї Бернcькoгo 

coюзу; правo гoлocу на вибoрах абo правo бути oбраним дo Викoнавчoгo 

кoмiтету Бернcькoгo coюзу. Адмiнicтративнi функцiї щoдo Бернcькoї кoнвенцiї 

викoнує Вcеcвiтня oрганiзацiя iнтелектуальнoї влаcнocтi [11, c. 299]. 

Преамбула Бернcькoї кoнвенцiї фoрмулює її мету: «ефективнo oхoрoняти 

права автoрiв на їх лiтературнi i худoжнi твoри» [12]. Бернcька кoнвенцiя 

вcтанoвлює ocнoвнi принципи oхoрoни автoрcьких прав у державах-учаcницях 

Бернcькoгo coюзу. Кoнвенцiя заcнoвана на трьoх принципах: «нацioнальнoгo 

режиму», вiдпoвiднo дo якoгo твoри, cтвoренi в oднiй з держав-учаcниць Coюзу, 

пoвиннi oтримувати в уciх iнших державах-учаcницях таку ж oхoрoну, яку цi 

держави надають cвoїм влаcним грoмадянам; принцип «автoматичнoї oхoрoни», 

вiдпoвiднo дo якoгo нацioнальний режим не залежить вiд будь-яких фoрмальних 

умoв (тoбтo oхoрoна надаєтьcя автoматичнo i не oбумoвлюєтьcя фoрмальними 

умoвами реєcтрацiї i т.д.); принцип «незалежнocтi oхoрoни» [13, c. 93–100]. 

Розробникам Бернської конвенцiї було необхiдно подолати розбiжностi у 

внутрiшньодержавному правi окремих держав, i тому основним принципом, 

покладеним в основу цього документу, був принцип нацiонального режиму, 

тобто обов'язок держави-учасницi надавати iноземному автору тi самi права, якi 

надаються нацiональному автору. Окрiм зобов’язання держав-учасниць надавати 

iноземним авторам «нацiональний» режим охорони, у Бернської конвенцiї 

закрiплювалося також виключне право автора на переклад, вiдтворення та 

поширення своїх творiв. 

Термiн дiї авторського права, встановлений Бернською конвенцiєю, 

становить все життя автора i 50 рокiв пiсля його смертi [14, c. 722]. Бернська 

конвенцiя встановлює, що для кiнематографiї термiн охорони закiнчується пiсля 

того, як витвiр мистецтва за згодою автора став загальнодоступним, або, якщо 

цього не було зроблено, то через 50 рокiв пiсля його створення. 



62 

Конвенцiя мiстить положення, вiдповiдно до якого, держави-учасницi 

можуть надавати вищий рiвень охорони вiдповiдно до нацiонального права. 

У конвенцiї також передбачено, що держави Союзу залишають за собою право 

пiдписувати спецiальнi угоди, якi надаватимуть авторам бiльш широкi права, нiж 

тi, що встановленi Бернською конвенцiєю, або будуть мiстити iншi положення, 

що не суперечать цiй Конвенцiї [15, c. 164]. 

6 вереcня 1952 рoку була cтвoрена Вcеcвiтня (Женевcька) кoнвенцiя прo 

автoрcьке правo [16, c. 416]. Ocнoвний змicт цiєї кoнвенцiї пoлягає в наcтупних 

найважливiших правилах. Твoри грoмадян oднiєї держави-учаcницi (а такoж 

твoри автoрiв – грoмадян iнших країн, вперше oпублiкoванi на її теритoрiї) 

будуть oхoрoнятиcя в iншiй державi-учаcницi так cамo як i твoри її влаcних 

грoмадян. Iншими cлoвами, нацioнальне закoнoдавcтвo прo автoрcьке правo 

заcтocoвуєтьcя в кoжнiй державi-учаcницi Кoнвенцiї i дo iнoземних автoрiв. 

Автoрcьке правo включає в cебе виключне правo перекладати твoри. Практичнo 

це найбiльш важливий принцип кoнвенцiї. Вiн oзначає, щo в будь-якiй державi-

учаcницi не мoжна викoнати переклад чужoгo твoру та oпублiкувати йoгo без 

дoзвoлу автoра абo без дoзвoлу видавництва, яке oтрималo це правo вiд автoра. 

Переклад вiдбуваєтьcя за умoви виплати вiдпoвiднoї винагoрoди. Без згoди 

автoра (чи iншoгo влаcника автoрcьких прав) у твiр не мoжна внocити змiни, не 

мoжна cкoрoчувати йoгo oбcяг тощо. У кoжнiй державi-учаcницi термiн дiї 

автoрcькoгo права не мoже бути кoрoтший перioду, щo oхoплює життя автoра i 

25 рoкiв пicля йoгo cмертi [17, c. 75]. 

Стрiмкий рoзвитoк науки i технiки призвiв дo неoбхiднoстi 

вдoскoналення мiжнарoднoї oхoрoни автoрськoгo права i регулювання 

екoнoмiчних вiднoсин у данiй сферi. У зв'язку з цим у 1994 р. булo пiдписанo 

Угoду прo тoргoвельнi аспекти прав iнтелектуальнoї власнoстi (ТРIПС), яка є 

дoдаткoм дo Марракешськoї угoди, яка заснувала Свiтoву oрганiзацiю тoргiвлi 

(СOТ). А в 1996 рoцi пiд егiдoю ВOIВ в Женевi булo укладенo дoгoвiр ВOIВ прo 

автoрське правo, щo стoсується oхoрoни прав автoрiв лiтературних i худoжнiх 

твoрiв, кoмп'ютерних прoграм, фiльмiв та музичних твoрiв. 

Договiр ВОIВ спрямований, перш за все, на вирiшення проблем, 

викликаних сучасними цифровими технологiями, зокрема поширенням у 

соцiальних мережах матерiалiв, якi знаходяться пiд охороною. Договiр мiстить 

наступнi норми про охорону авторського права: дотримання положень Бернської 

конвенцiї; охорона форми вираження iдей, процесiв, методiв функцiонування або 
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математичних концепцiй: охорона комп'ютерних програм як лiтературних творiв; 

право доступу до творiв в цифровому середовищi [18, c. 224]. 

Варто вiдзначити прогреcивне значення вказаного Договору на 

cучаcному етапi розвитку i обcягiв викориcтання мережi Iнтернет. Iнтернет та 

цифровi технологiї, безумовно, є iншою cферою функцiонування об’єктiв 

авторcького права. На оcновi Бернcької конвенцiї про охорону лiтературних i 

художнiх творiв вiдбуваєтьcя внеcення змiн, якi повиннi забезпечити їм захиcт. 

Висновки. Забезпечення належнoгo захисту i oхoрoни автoрських прав є 

гарантiєю реалiзацiї прав людини, закрiплених в рiзнoманiтних нoрмативнo-

правoвих актах. У зв'язку з прискoренням прoцесу глoбалiзацiї, механiзм 

мiжнарoднo-правoвoї oхoрoни автoрськoгo права набуває все бiльшoгo значення. 

Стимулюючим фактoрoм для рoзвитку мiжнарoднoгo спiврoбiтництва у сферi 

захисту автoрських прав та впрoвадження в нацioнальне правo свiтoвих 

стандартiв oхoрoни та захисту прав автoрiв була oрiєнтацiя на iнтеграцiю в 

свiтoву екoнoмiку. Oб’єкти автoрських прав, ствoренi в результатi твoрчoї 

дiяльнoстi, викoристoвують у всьoму свiтi i це призвoдить дo тoгo, щo oхoрoна 

автoрськoгo права в межах теритoрiї держави пoхoдження твoрiв виявляється 

недoстатньoю. Неoбхiднo, щoб права автoрiв визнавалися всюди, де мoжуть 

викoристoвуватися їхнi твoри. У мiжнарoднo-правoвих актах встанoвлений 

мiнiмум тих прав, якi кoжна держава пoвинна надавати власнику автoрських 

прав. 
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АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ:  

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 

У статті досліджуються історичні витоки та паралелі російської агресії 

проти України. Метою дослідження є визначення наукової оцінки Російської 

Федерації, як держави-агресора, та спонсора міжнародного тероризму. Зроблено 

аналіз російсько-української війни, що розпочалася у березні – квітні 2014 р., 

після трагічних лютневих подій в столиці нашої держави місті Києві внаслідок 

віроломного нападу Росії. Також запропоновано сучасні шляхи вирішення 

конфлікту на Донбасі; можливі зміни в історії та зміцнення системи національної 

безпеки України. Висвітлено внутрішню та зовнішню політику нашої держави в 

даному аспекті. Застосувавши системні, аналітичні та компаративні методи, 

автор обґрунтовує необхідність формування комплексного поняття історичних 

причин російської агресії проти України, яка полягає в протистоянні таких 

світових гегемонів, як Росія та США. Головною метою статті є дослідити та 

показати роль Росії в підготовці та здійсненні агресії проти Української держави, 

та висвітлити можливі подальші кроки російської дипломатії, які мали б 

привести до повного закінчення бойових дій на сході України. Тут треба чітко 

зазначити, що ці кроки можуть відбуватися лише за умови їх повної 

відповідності інтересам України, як держави незалежної, цілісної, розвиненої в 

політичному, економічному та соціальному сенсах. В статті зроблені деякі 

припущення. І хоча існує фраза «історія не має умовного відбитка», та такі 

припущення дають змогу більш всебічно осмислити ситуацію, вибрати доцільні 

дії досягнення мети.  
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Russia's Aggression Against Ukraine: Historical Backgrounds and 

Contemporary Challenges 

The article investigates the historical origins and parallels of Russian 

aggression against Ukraine. The purpose of the study is to determine the scientific 

assessment of the Russian Federation, as an aggressor state, and sponsor of 

international terrorism. The analysis of the Russo-Ukrainian War, which began in 

March-April 2014, after the tragic events of February in the capital of our country in 

the city of Kiev, resulted from the treacherous attack of Russia. Modern ways of 

resolving the conflict on Donbas are also proposed; possible changes in history and 

strengthening of the system of national security of Ukraine. The internal and external 

policies of our state in this aspect are highlighted. Applying systematic, analytical and 

comparative methods, the author substantiates the necessity of forming a 

comprehensive concept of the historical causes of Russian aggression against Ukraine, 

which is to confront such world hegemons as Russia and the United States. The main 

objective of the article is to investigate and show Russia's role in the preparation and 

implementation of aggression against the Ukrainian state and to highlight possible 

further steps of Russian diplomacy that would lead to the complete end of hostilities in 

eastern Ukraine. It should be noted here that these steps can only take place if they are 

fully in line with the interests of Ukraine as an independent, holistic, developed state in 

the political, economic and social sense. Some assumptions are made in the article. 

And although there is the phrase "history has no conditional reflection", such 

assumptions allow us to comprehensively comprehend the situation and choose the 

right actions to achieve the goal. 

Key words: Russian-Ukrainian relations, aggression, geopolitics, foreign 

policy, the US, NATO, hybrid warfare. 
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Агрессия России против Украины: исторические предпосылки и 

современные вызовы 

В статье исследуются исторические истоки и параллели российской 

агрессии против Украины. Целью исследования является определение научной 

оценки Российской Федерации, как государства-агрессора, и спонсора 

международного терроризма. Сделан анализ российско-украинской войны, 

которая началась в марте-апреле 2014 г., после трагических февральских 

событий в столице нашего государства городе Киеве в результате вероломного 

нападения России. Также предложены современные пути решения конфликта на 

Донбассе; возможные изменения в истории и укрепление системы национальной 

безопасности Украины. Освещена внутренняя и внешняя политика нашего 

государства в данном аспекте. Применив системные, аналитические и 

компаративные методы, автор обосновывает необходимость формирования 

комплексного понятия исторических причин российской агрессии против 

Украины, которая заключается в противостоянии таких мировых гегемонов, как 

Россия и США. Главной целью статьи является исследовать и показать роль 

России в подготовке и осуществлении агрессии против Украинского государства, 

и осветить возможные дальнейшие шаги российской дипломатии, которые 

должны привести к полному окончанию боевых действий на востоке Украины. 

Здесь надо твердо сказать, что эти шаги могут происходить только при условии 

их полного соответствия интересам Украины как государства независимой, 

целостной, развитой в политическом, экономическом и социальном смыслах. В 

статье сделаны некоторые предположения. И хотя существует фраза «история не 

имеет сослагательного отображения», и такие предположения позволяют более 

всесторонне осмыслить ситуацию, выбрать целесообразные действия 

достижения цели. 

Ключевые слова: российско-украинские отношения, агрессия, 

геополитика, внешняя политика США, НАТО, гибридная война. 

 

Вступ. Відносини між Україною та Росією продовжують залишатися 

проблематичними. З юридичного боку доволі складно зберігати повноцінні 
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дипломатичні відносини через те, що держави продовжують ввести бойові дії, 

здійснюють постійні контакти на політичному рівні, але жодна зі сторін не 

оголошує стану війни. Росія в свою чергу, продовжує порушувати принципи 

міжнародного права, статут ООН, Договір про дружбу, співробітництво і 

партнерство між Україною і Російською Федерацією. Така агресивна політика 

РФ загрожує державному суверенітету України, та ставить під загрозу систему 

міжнародно-правових відносин. Тому нами були поставлені такі завдання: 

схарактеризувати історичні чинники збройної агресії Росії проти України та 

надати можливі рекомендації стосовно покращання ситуації в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання збройної агресії Росії 

проти України займає дуже важливе місце на міжнародній арені. Сформовані в 

статті теоретичні висновки ґрунтуються на загальних досягненнях таких вчених: 

В. Василенко [3], Д. Фрідман [10], К. Бжезинський [2]. Проте наразі бракує нових 

та вірогідних досліджень й публікацій стосовно Збройної агресії Росії проти 

України. 

Постановка завдання. Проаналізувати основні історичні факти 

передумови агресії Російської Федерації проти України. 

Виклад основного матеріалу. Українська криза призвела до політичного 

зіткнення Росії та США, до відокремлення Росії від країн Європейського союзу; 

підвела риску під неодноразовими спробами РФ «вбудуватися» в Євро-

Атлантичну спільноту, стати частиною «розширеного Заходу». Наслідки кризи 

мають фундаментальне значення і для самої Росії, її національної самосвідомості 

та геополітичного самовизначення. Події на Україні завершили постімперський 

період російської історії, в ході якого ще існували надії на глибоку реінтеграцію 

колишніх радянських республік, і відкрили епоху становлення Російської 

Федерації як окремої та самодостатньої держави, яка розглядає інші країни 

колишнього СРСР як близьких сусідів, але не як частину єдиного геополітичного 

простору на чолі з Москвою. 

Українська криза стала суворим випробуванням для російської 

зовнішньої політики. Найважливіший її урок для Росії полягає в необхідності 

сприймати Україну серйозно, комплексно, і вивчати її уважно, без емоцій. Досі 

російська політика на українському напрямку зазвичай зосереджувалася на двох-

трьох актуальних поточних темах: спочатку – на виведення з України ядерної 

зброї колишнього Союзу і розподілу радянського Чорноморського флоту; потім - 

на цінах за поставлений з Росії газ і умови його транзиту через українську 

територію до країн ЄС. Тематика України, образно кажучи, звужувалася до 
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розмірів ракет, кораблів і горезвісної «газової труби», в той час як корінні 

проблеми взаємовідносин залишалися осторонь. 

Всупереч «великому договору» 1997 р., що підтверджує незалежність 

України в межах УРСР, в Москві бачили Україну хоча формально й окремою 

державою, але не чужою для Росії. Фактично ж Україна багатьма розглядалася як 

частина ядра історичної Росії [10]. 

Політику Росії на українському напрямі безпосередньо перед кризою 

2013–2014 рр. часто називають провальною. Дійсно: адже вона не зуміла 

запобігти повалення Януковича київським Майданом і не змогла забезпечити як 

мінімум політичної противаги новій владі в особі російськомовного населення 

переважно сходу країни. Зосередившись виключно на відносинах з українською 

верхівкою і підмінивши політику політтехнологіями, Москва практично нічого 

не робила для зміцнення дружніх політичних сил на Україні - за важливим 

винятком Криму. 

Проте ціна провалу української політики Росії виявилася нижче та без 

яскравого успіху. Уявімо собі, що було б, якби президент Янукович у 2013 р. 

однозначно вибрав сторону Росії й погодився б на повноцінну участь України в 

проекті Євразійського союзу. Росія отримала б 45-мільйонну країну, яку 

довелося б підтримувати матеріально, перш за все фінансово, протягом 

невизначено довгого періоду часу; Київ знайшов би можливість кожен раз 

дорого продавати свою згоду на будь-які рішення в рамках Союзу; і зрештою, 

попри всю надану допомогу, Росії довелося б – швидше за все, через конфлікт – 

«відпустити» Україну: адже, як писав Кучма, «Україна – не Росія» [1]. 

Уявімо собі також, що Янукович на початку 2014 р. зробив би те, 

що багато в Москві від нього очікували: розігнав Майдан, ввів надзвичайний 

стан. В результаті громадянська війна в Україні все одно б почалася. Тільки не на 

сході, а на заході країни, де з'явилася б нова Західноукраїнська Народна 

Республіка зі своїми партизанами, для приборкання яких Янукович був би 

змушений почати власну антитерористичну операцію. Навряд чи б він досяг 

успіху: свого часу навіть Сталіну не вдалося до кінця придушити галицьку 

партизанщину. Польща і НАТО відкрито не втрутилися б, але допомагали б 

повстанцям, звичайно, не тільки морально. 

Україна при цьому підпала б під санкції Заходу, компенсувати втрати від 

яких довелося б Росії; Росія в цьому сценарії також піддалася б списку санкцій 

тиску – швидше за все, більш жорсткого, ніж зараз – «за підтримку 

маріонеткового і репресивного київського режиму». Для зміцнення позицій 
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цього режиму Москві довелося б направити в Україну фахівців в галузі безпеки, 

включаючи частини спецпідрозділу. Це провокувало б широке невдоволення і 

масовий спротив не лише в Галичині та на Волині. В результаті Росія б 

потрапила в капкан, вибратися з якого у неї не було б можливості без 

катастрофічних наслідків для неї самої.  

Конфлікт на Донбасі локальний, але протистояння навколо України має 

міжнародне значення. Він став спусковим гачком для нового протистояння Росії 

та США. Це протиборство має глибоке коріння, оскільки відбиває 

фундаментальний конфлікт між уявленнями Москви та Вашингтона про світовий 

порядок. Нинішня «гібридна війна» – за аналогією з «холодною»  

1940-х-1980-х рр., від якої вона відрізняється, – триватиме ще довгий час. 

Результат її матиме принципове значення для майбутнього положення Росії та 

Сполучених Штатів в глобальній системі міжнародних відносин. Стратегічні 

компроміси між РФ і США – в тому числі по Україні – навряд чи можливі, 

оскільки будуть розглядатися як перемога Москви та поразка Вашингтона. Тому 

український конфлікт вирішиться не раніше, ніж результат американо-

російського протистояння стане ясний. Він, однак, відбувається на території 

Європи. Між Росією і країнами Європейського союзу є фундаментальні 

розбіжності, які не варто применшувати, тим більше ігнорувати, але немає таких 

гострих конфліктів, як між Росією і Сполученими Штатами. На відміну від 

російсько-американських відносин, які в цілому не покращаться навіть під 

впливом співробітництва в низці конкретних напрямів (Сирія, 

нерозповсюдження ядерної зброї, Арктика), відносини Росії та Європи цілком 

можуть стати менш напруженими й більш продуктивними вже в доступному для 

огляду майбутньому [2]. Домогтися цього – найважливіше завдання російської 

зовнішньої політики на західному напрямку. І деескалація конфлікту в Донбасі, 

а в перспективі – часткова стабілізація ситуації на крайньому південному сході 

України є найважливішими умовами подолання напруженості у відносинах з ЄС. 

Пропозиції президента Путіна про миротворців ООН на Донбасі, зроблені 

у вересні 2017 р. відкривають шлях до реального припинення вогню і часткової 

деескалації конфлікту. За заявою російського президента, яка відкриває доступ 

іноземним військам в глиб території історичного ядра Російської держави, варто, 

мабуть, визнати крах надій на те, що Москві вдасться залагодити конфлікт на 

двосторонній основі з «більш засудженим» урядом в Києві. Підтвердженим 

фактом є те, що російські очікування щодо можливості укладення «великої 

угоди» з адміністрацією Д. Трампа також зазнали краху. У цих умовах Кремль 
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робить ставку на Європу, перш за все на Німеччину і Францію, і прагне 

продемонструвати європейцям свою добру волю і готовність до діалогу. Це – 

позитивна динаміка, яка відбиває більший реалізм в російській політиці. 

Пропозиції Путіна є першим кроком у новому раунді дипломатичної 

взаємодії Росії та Європи, в якому також беруть участь Україна і США. Варіанти 

гіпотетичної операції ООН будуть предметом переговорів, якщо про них 

вдасться домовитися. Домовитися, однак, буде важко. «Кіпрська» модель розділу 

Донбасу, яку фактично пропонує Москва, неприйнятна для Києва і Вашингтона. 

Дійсно, якби в Донбасі вдалося забезпечити припинення вогню при збереженні 

політичного статус-кво, то український конфлікт неминуче зник би з заголовків 

міжнародних новин, а Україна втратила б образ жертви російської агресії. 

З іншого боку, модель «Косово-навпаки», тобто поступове, за сприяння 

міжнародних організацій, повернення Донбасу під повний контроль київської 

влади - неприйнятна для Кремля, оскільки означала б в очах частини еліт і 

суспільства «зраду ідеалів «руського миру»»[7]. 

Що ж стосується ініціативи миротворців ООН з Мінською угодою 

2015 р., то проблема полягає в тому, що ці угоди були в цілому вигідні Москві та 

неприйнятні для України, що підписала їх на момент військової катастрофи 

Києва. За гіркою іронією, дипломатична перемога Росії з самого початку не 

могла бути реалізована на практиці, тому що неможливо уявити, щоб США або 

навіть Німеччина з Францією стали б вимагати від свого партнера Києва 

серйозних поступок опоненту – Москві. 

У нинішній ситуації принципове політичне запитання для Москви – 

гарантовано виключити будь-які кроки, що ведуть до фактичної «здачі» ДНР / 

ЛНР Києву. Принципове питання для України та Заходу – забезпечити в тій чи 

іншій формі ефективний міжнародний контроль над російсько-українським 

кордоном на донбаській ділянці. Такі фундаментальні розбіжності віщують 

складні переговори, але вкрай важливо, щоб вони почалися. Якщо вдасться 

надійно виключити обговорюваний в Москві варіант, при якому Україна під 

прикриттям прапора ООН або за допомогою оонівських миротворців просто 

введе війська в Донецьк і Луганськ і ліквідує республіки Донбасу, то питання 

про мандат миротворців і контролю над кордоном можуть бути вирішені. 

Альтернатива переговорів – збереження нинішньої ситуації з 

безперервним обстрілом з обох сторін і погіршення гуманітарної ситуації. Більш 

того, конфлікт може знову загостритись на рівень більш масштабного 

застосування сили. Очевидно також, що збереження статус-кво об'єктивно 
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вигідно тим колам в Києві, які звикли пояснювати різні проблеми країни тільки 

безперервною війною і роллю Росії в ній. Так само відсутність позитивних змін 

вигідна і тим силам в Донбасі, які користуються фактичним безвладдям і 

безладом на території ДНР / ЛНР у власних інтересах [6]. Росії як державі така 

ситуація об'єктивно абсолютно не вигідна. 

Погодившись з ідеєю про миротворчі ролі ООН на Донбасі, Росія 

повинна бути готова розвивати свої пропозиції щодо деескалації конфлікту 

заради того, щоб переламати негативні для себе тенденції в Європі. 

Принциповою позицією Москви має залишатися забезпечення прав населення 

ДНР / ЛНР при одночасному визнанні суверенітету і незалежності України в її 

міжнародно-визнаних кордонах – за винятком Криму, який став частиною 

Російської Федерації. Визнання російського статусу Криму з боку України та 

міжнародної спільноти, а також умови такого визнання – питання віддаленого 

майбутнього. Зараз важливо підтвердження того, що Росія розглядає Донбас як 

частину української держави й зацікавлена в деескалації конфлікту з наступною 

поетапною стабілізацією положення в регіоні. 

Інші елементи російської позиції потребують уточнення. Зрозуміло, що 

Україна в найближчому майбутньому не стане членом НАТО. При цьому Київ, 

ймовірно, буде користуватися політичною і військовою підтримкою Вашингтона. 

Боротьбу з розширенням НАТО на територію країн СНД Росія, таким чином, 

ззовні виграє, але від цього військово-політична ситуація на південно-західному 

напрямку не стає спокійніше. Такий стан робить для Москви менш актуальним 

створення перешкод для українського членства в НАТО в вигляді права окремих 

регіонів України блокувати заявку на вступ до альянсу [5]. 

Те саме можна сказати щодо ідеї федералізації України, яка до того ж не 

має сьогодні серйозної підтримки в країні. Нарешті, питання про російську мову 

в Україні також вимагає переосмислення. Воно перестало бути політичним 

маркером. Під час війни в Донбасі по обидва боки фронту основною мовою 

протиборчих сторін була російська. Нові закони України, які потребують повної 

українізації шкільної освіти до 2020 р. можуть викликати невдоволення і навіть 

опір громадян, але це питання – справа перш за все російськомовних громадян 

України. Російське державне втручання в мовну проблему може тільки 

зашкодити інтересам російськомовних українців. 

Ані Україна, ані США в доступному для огляду майбутньому не стануть 

основними партнерами Росії у врегулюванні конфлікту в Донбасі. Можливості 

деескалації цього конфлікту, а потім поетапної стабілізації відносин між Росією і 
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Європейським союзом, однак, існують. Реалізація цих можливостей вимагає 

активізації діалогу з лідерами ЄС – Німеччиною та Францією, а також з іншими 

країнами Європи, зацікавленими в зниженні рівня напруженості на континенті. 

Нормандський формат, двох- і тристоронні консультації необхідні на всіх рівнях 

– від експертного робітника до вищого рівня [8]. Якщо Москва виявить щиру 

готовність до пошуку мирних рішень, які не обмежують її головні інтереси та не 

суперечать її принципам, то клімат у відносинах з Європою може покращитися і, 

головне, безпека на всьому західному фланзі Росії зміцниться. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Відхід України від 

Росії – не результат внутрішньої змови або підступів зовнішніх сил, а наслідок 

процесу становлення української політичної нації. Цей процес не обов'язково 

повинен був прийняти форму насильницьких дій, але в будь-якому випадку 

призвів би до відокремлення України від Росії. Для ілюстрації «м'якого» відходу 

частини історичного ядра Росії від РФ можна подивитися на повільний, 

але реальний дрейф Мінська від Москви. 

Становлення самостійної української та білоруської державності сприяє 

розвитку власне російського національного проекту, націленого в майбутнє, а не 

на реставрацію минулого. Найважливіша його риса в сфері зовнішньої політики 

– реальний суверенітет і свобода геополітичного маневру. На початку XXI ст. 

Російська Федерація по-новому облаштовується в межах Великої Євразії, 

що формується, використовуючи своє унікальне геополітичне положення з 

максимальною користю для власного розвитку. 

Концепція «руського миру» має право на існування, але в основному в 

області мови, культури, релігії, а також гуманітарних питань. Застосування її для 

виправдання конкретних геополітичних кроків, прикриття втручання у внутрішні 

справи інших держав і в цілому як інструмент зовнішньої політики компрометує 

політику РФ для самої концепції. 

Політика протидії розширенню НАТО на схід вимагає серйозної і 

уважної оцінки. У тих випадках, коли вона увінчалася успіхом – перш за все на 

Україні, – результат у вигляді ворожої великої держави, здатної створити 

дієздатні збройні сили, що за якістю особового складу не поступаються 

Збройним силам РФ, не може бути визнаний задовільним. Проблема, звичайно, 

не в тому, що Росія протистояла зусиллям по включенню України в НАТО, а в 

тому, що на першому плані в цих зусиллях завжди стояли завдання протидії 

Заходу, перш за все США, а робота щодо Києва зводилася до мінімуму.  
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Головний урок для Росії полягає в необхідності уважно спостерігати, 

глибоко вивчати й намагатися зрозуміти Україну, яка, навіть, орієнтуючись на 

захід, залишиться важливим сусідом. Оскільки конфлікт України з Росією ще 

дуже далекий від вирішення, а Крим ще може стати східноєвропейським 

аналогом Ельзас-Лотарингії, головне завдання російської політики на 

українському напрямку буде складатися в запобіганні війни та поступовому 

розвитку діалогу. Під розмови про братерство і єдність Росія вже заплатила 

велику ціну за ігнорування реальної України. Тому Росія повинна навчитися 

сприймати Україну серйозно. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН  

В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

У статті проаналізовано загальний вплив українсько-німецьких відносин 

на формування та перспективи реалізації європейської інтеграційної політики 

України. Визначено динаміку змін у відносинах між Україною та Німеччиною в 

період введення санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації і який 

вплив це мало на адаптацію правової системи України до норм європейського 

законодавства. Встановлено послідовність головних подій і факторів, що 

впливали на розвиток міждержавних відносин між зазначеними країнами. 

В контексті геополітичних реалій зовнішня політика України впродовж  

2013–2018 рр. в більшій мірі була спрямована на практичну реалізацію Плану дій 

«Україна – Європейський Союз». З’ясовано позицію Німеччини щодо 

європейської перспективи України та визначено перспективи співпраці між 

двома країнами. Теоретичною значущістю статті є можливість подальшого її 

використання у дослідженні українсько-німецьких відносин. Практична 

вагомість полягає в застосуванні висновків задля пошуку нових форматів 

https://www.politforums.net/ukraine/1401632085_12.html
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співпраці між цими двома країнами. Для визначення ставлення Німеччини до 

України та її європейської політики, зокрема, в період української кризи 

використовувалися такі методи: історично-описовий, системний, проблемно-

хронологічний. Як результат, комплексно досліджено стан, тенденції розвитку та 

перспективи українсько-німецького співробітництва в умовах поглиблення 

євроінтеграційного процесу і визначено роль ФРН у формуванні зв’язків України 

з європейськими та Трансатлантичними структурами в період української кризи.  

Ключові слова: Україна, Німеччина, українсько-німецькі відносини, ЄС, 

Російська Федерація, євроінтеграційна політика, українське питання. 
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Development of relations between Ukraine and German in the conditions 

of Russian aggression 

The article analyzes the general influence of relations between Ukraine and 

German on the formation and prospects of the European integration policy 

implementation of Ukraine. The dynamics of changes in relations between Ukraine and 

Germany during the period of the European Union sanctions introduction against the 

Russian Federation and the impact on adaptation of the Ukrainian legal system to the 

norms of the European legislation were determined. It was established the sequence of 

main events and factors that influenced for the development of interstate relations 

between these countries. It was established that in the context of geopolitical realities, 

Ukraine's foreign policy during 2013–2018 was aimed predominantly at the practical 

implementation of the EU-Ukraine Action Plan. The article states about the position of 

Germany concerning the European perspective of Ukraine and prospects of 

cooperation between the two countries. The theoretical significance of the article is the 

possibility use its further in the study of relations between Ukraine and German. 

Practical significance is to use the findings to find new formats for cooperation 

between the two countries. To determine Germany's attitude towards Ukraine and its 

European policies, in particular, during the Ukrainian crisis, the following methods 

were used: historical, descriptive, systemic, problem-chronological. Conclusions. The 

research has analyzed in detail the state, development trends and prospects of 

Ukrainian-German cooperation in the context of the European integration process 

deepening. As well as, the role of the German Federal Republic in shaping Ukraine's 



77 

relations with the European and Transatlantic structures in the period of the Ukrainian 

crisis was determined. 

Key words: relation between Ukraine and German, the EU, the Russian 

Federation, European integration policy, Ukrainian crisis, Ukrainian issue. 
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Развитие украинско-немецких отношений в условиях российской 

агрессии 

В статье проанализировано общее влияние украинско-немецких 

отношений на формирование и перспективы реализации европейской 

интеграционной политики Украины. Определена динамика изменений в 

отношениях между Украиной и Германией в период введения санкций 

Европейского Союза против Российской Федерации и установлено, какое 

влияние это имело на адаптацию правовой системы Украины к нормам 

европейского законодательства. Установлена последовательность главных 

событий и факторов, которые влияли на развитие межгосударственных 

отношений между указанными странами. В контексте геополитических реалий 

внешняя политика Украины на протяжении 2013–2018 гг. в большей степени 

была направлена на практическую реализацию Плана действий «Украина – 

Европейский Союз». Выяснено позицию Германии в отношении европейской 

перспективы Украины и определены перспективы сотрудничества между двумя 

странами. Теоретической значимостью статьи является возможность 

дальнейшего ее использования в исследовании украинско-немецких отношений. 

Практическая значимость заключается в применении выводов для поиска новых 

форматов сотрудничества между двумя странами. Для определения отношения 

Германии к Украине и ее европейской политики, в частности, в период 

украинского кризиса использовались следующие методы: историко-

описательный, системный, проблемно-хронологический. Как результат, 

комплексно исследовано состояние, тенденции развития и перспективы 

украинско-немецкого сотрудничества в условиях углубления 

евроинтеграционного процесса и определена роль ФРГ в формировании связей 
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Украины с европейскими и Трансатлантическими структурами в период 

украинского кризиса. 

Ключевые слова: Украина, Германия, украинско-немецкие отношения, 

ЕС, Россия, евроинтеграционная политика, украинский вопрос. 

 

Вступ. Завершення «політики багатовекторності» України внаслідок 

подій періоду Революції Гідності та наступної агресії Російської Федерації у 

Криму та на Донбасі змусило нову українську владу активно шукати засоби для 

впливу, підтримки та протидії агресору. Тому одним із пріоритетних 

зовнішньополітичних завдань стала розбудова двосторонніх відносин із 

найвпливовішими членами ЄС, передовсім із його беззаперечним лідером – 

Німеччиною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри суттєву роль 

Німеччини у вирішенні «української проблеми» в останні роки, до сьогодні тема 

українсько-німецьких відносин цього періоду в Україні є ще мало дослідженою. 

Ґрунтовному аналізу двосторонніх відносин України та Німеччини було 

присвячено не так багато робіт. Зокрема в цьому напрямі працювали Р. Кривонос 

та Г. Старостенко [10; 14], а багато хто зупинявся лише на окремих аспектах і 

напрямах співробітництва України та ФРН, зокрема С. Власов, А. Гетьманчук, 

Г. Грабарчук, А. Мартинов, О. Іванов, А. Кудряченко, С. Кондратюк, 

Г. Старостенко, Г. Яворська [7; 17] та інші. Фактично, означена тема розглянута 

в літературі досить фрагментарно. 

Метою статті є зображення розвитку зовнішньополітичних відносин 

України і Німеччини в умовах російської агресії. Завдання дослідження полягає у 

розкритті характеру двосторонніх відносин України і Німеччини з 2014 р.; 

виявленні головних подій і факторів, що впливають на розвиток міждержавних 

відносин між зазначеними країнами; визначенні перспектив співпраці України та 

Німеччини. 

Викладення основного матеріалу. Під час перших подій Революції 

Гідності, що почалися восени 2013 р., федеральний уряд Німеччини на чолі з 

Ангелою Меркель зайняв позицію вичікування. Однак, вже в січні 2014 р. новим 

уповноваженим Міністерства іноземних справ Німеччини з російсько-німецьких 

відносин став Гернот Ерлер, який чітко висловив тогочасну політику ЄС загалом 

і Німеччини зокрема. Він заявив, що Європа даремно підтримувала Україну і 

тепер Німеччина буде проводити політику виключно в рамках своїх бізнес-

інтересів і в жодному разі не всупереч Кремлю. Г.Ерлер зазначив, що німецькі і 
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європейські політики роблять значну помилку, становлячись на бік української 

опозиції. Першим і головним фактором, який переміщає терези в бік Росії, стала 

економічна співпраця, оскільки будь-який уряд Німеччини зацікавлений в 

зміцненні даних відносин, а не навпаки. Наступним фактором впливу, за словами 

Г. Ерлера, є деякі міжнародні обов'язки і важливість РФ у вирішенні 

міжнародних конфліктів. У зв’язку з цим слід зазначити думку російської 

дослідниці С. В. Погорельської, що характерними рисами політичного стилю 

офіційного Берліна є здатність до компромісів в ім’я загальнонаціональної мети 

[12, с. 9]. 

Г. Ерлер був впевнений, що Європа просто не розуміє всієї суті конфлікту 

в Україні. Угода про асоціацію повинна була компенсувати відмову у 

повноправному членстві, однак для Росії це стало сигналом тривоги. Зближення 

України з ЄС для Росії виступає деяким порушенням вікових кордонів. 

Німецький експерт впевнений, якщо Євросоюз запропонує Україні членство, то 

Росія буде розцінювати це як абсолютну провокацію і зробить все, аби не 

допустити її [6]. 

Важливо зазначити, що Німеччина однією з останніх серед впливових 

акторів на міжнародній арені заговорила про необхідність введення санкцій щодо 

екс-президента Віктора Януковича та його команди. Переломний момент настав 

під час штурму силовиками Євромайдану 18 лютого 2014 р., коли А. Меркель 

телефонувала В. Януковичу, але не отримала відповіді [9, с. 258]. Це стало 

однією з причин остаточної зміни ставлення федерального канцлера до екс-

президента України. В геополітичних умовах, що склалися на той момент, маючи 

досить значний досвід співпраці з Росією, на початку березня 2014 р. Німеччина 

виступила посередником у вирішенні конфлікту на Сході України.  

Воєнна агресія Росії, що почалася в лютому 2014 р., призвела до 

необхідності втручання у її стримування європейських держав. У результаті, 

це послабило стосунки Росії та Німеччини, але водночас підвищило інтерес 

останньої до України. Українську ситуацію активно обговорювали в німецькому 

Бундестазі. Бойові дії на Сході України були ключовим питанням при зустрічі 

А. Меркель та Ф. Олланда в травні 2014 р. Міністр закордонних справ ФРН 

Франк-Вальтер Штайнмайер виступав посередником під час переговорів з 

проросійськими сепаратистами, намагаючись змусити їх скласти зброю. 

Українська криза розколола німецьку еліту на прибічників і противників 

політики федерального уряду. У відповідь на «Заклик 60 німецьких 

знаменитостей» експерти з вивчення Східної Європи опублікували звернення, в 
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якому прийшли до висновку, що Москва виступає в ролі агресора щодо України. 

Вони закликали реалізовувати східноєвропейську політику ФРН, виходячи з 

реалій, а не ілюзій: «Політика Німеччини щодо Східної Європи повинна 

спиратися на попередній досвід, знання фактів і результати досліджень, а не на 

пафос, історичну забудькуватість, поверхневі висновки. Ніхто не хоче 

конфронтації з Росією і не прагне розірвати діалог з Кремлем. Проте 

територіальна цілісність України, Грузії і Молдови не має стати жертвою 

обачності німецької (та австрійської) політики щодо Росії. Необхідно добиватися 

миру без зброї, а не шляхом легітимації його наступального застосування. 

У наших інтересах – протидіяти експорту антиліберальних ідей Кремля в ЄС. 

В ім’я наших дітей і онуків необхідно зберегти чинність Будапештського 

меморандуму – важливу опору всесвітнього режиму непоширення ядерної зброї» 

[2]. 

В межах проведення європейських консультацій 1–2 жовтня 2015 р. до 

Києва прибула делегація з Німеччини у складі представників від восьми 

міністерств Федерального правління Німеччини. Одним із них був статс-секретар 

Федерального міністерства іноземних справ Німеччини Штефан Штайнляйн. 

Тоді ж він заявив, що Німеччина твердо стоїть на боці України, однак останній 

потрібні кардинальні реформи в сфері управління та в судовій системі, боротьба 

з корупцією, побудова нової прозорої судової системи на принципах правового 

суспільства і укріплення територіальних громад є основою цих реформ. 

Члени цієї делегації запевнили, що Німеччина активно підтримує Україну 

в провадженні необхідних реформ. Після її візиту, у 2015 р. ФРН виділила 

приблизно 700 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів на підтримку 

економіки України. Ш. Штайнляйн зауважив: «Наше спільне бачення  це вільна 

і багата Україна. Україна, що має тісні відносини з Європейським союзом і 

Німеччиною. Україна, яка живе в мирі зі своїми сусідами» [16].  

Як бачимо, конфлікт на Сході України змусив до провадження більш 

активної політичної ролі Німеччини у Східній Європі. За словами президента 

України Петра Порошенка: «Німеччина відіграє ключову роль у врегулюванні 

конфлікту на Сході України, оскільки офіційний Берлін дуже добре розуміє 

природу кризи в Україні та її можливі наслідки для всієї європейської безпеки. 

Він має як необхідні важелі впливу на Росію, так і відіграє важливу 

консолідуючу роль у формуванні спільної санкційної політики Європейського 

Союзу щодо Російської Федерації. Саме тому роль німецької дипломатії 

неможливо переоцінити» [4]. 
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Водночас, за результатами опублікованого 9 грудня 2016 р. опитування 

Алленсбах-Інституту, лише 20% німців вірить російській версії конфлікту, в той 

час як 55% бачать Кремль як безпосереднього агресора і ще 34 % бачать 

російську підтримку сепаратизму як причину конфлікту в Україні [13]. 

17 січня 2017 р. у своїй доповіді на честь 25 річниці встановлення 

дипломатичних відносин, федеральний міністр закордонних справ Німеччини 

Франк-Вальтер Штайнмайер запевнив, що європейська перспектива на майбутнє 

відкриється для України тільки тоді, коли політику, суспільство та економіку 

буде модернізовано, подолана корупція і введено правову безпеку для інвесторів. 

Політик додав, що цей шлях нелегкий, іноді і болісний, але багато кроків вже 

зроблено, вже є чимало позитивних досягнень. Штайнмайер натхненний тим, що 

громадянське суспільство в Україні стало важливою складовою політичних 

процесів. Він впевнений, що велика прозорість і суттєва трансформація 

зміцнюють суспільну згуртованість і надійність змін.  

Ф.-В. Штайнмайер зауважив: «Обсяг німецької допомоги реформам в 

Україні безпрецедентний. Німеччина і надалі підтримуватиме Україну з великим 

ентузіазмом. Угода про асоціацію і вільну торгівлю з Європейським Союзом є 

потужним двигуном для реформ і модернізації» [8]. 

Однак, із серпня 2017 р. Німеччина почала поступово змінювати свою 

політику, порушуючи створену свого часу картину «беззастережного 

засудження» Росії за її дії щодо України. Більшою мірою це пов’язано з 

результатами останніх виборів у Німеччині. 

Слід також зазначити, що на даний момент співпраця з Україною 

послаблена через відсутність в німецькому Бундестазі чітко сформованої коаліції 

та комітетів уряду з вирішення українського питання. Доречним було б, якщо 

український уряд вже зараз ініціював просування власних інтересів до 

Бундестагу. Однак, слід пам’ятати, що дані дії повинні підкріплюватися 

реформами та реструктуризацією країни відповідно до вимог про асоціацію з ЄС.  

З точки зору нинішніх геополітичних інтересів Німеччини, партнерство з 

Україною не є пріоритетним завданням для цієї країни. У порівнянні з 2012 р., 

коли вона була одним з головних торгових партнерів країни, на сьогодні обсяг 

прямих інвестицій в Україну суттєво знизився. Якщо станом на 01.01.2012 р. 

Німеччина вклала 5329, 8 млн дол. США, то станом на 01.10.2017 р. ця цифра 

знизилася до 1606, 6 млн дол. США, що становить лише 6,5 % від загальних 

прямих інвестицій з країн ЄС.  
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Станом на кінець 2017 р. за останніх три роки Німеччина вже витратила 

на Україну 800 млн євро в якості кредитів та грантів, однак результати реформ не 

є такими, яких очікували в Бундестазі. Відтак в одному із своїх коментарів 

німецькому виданню Bild емісар, представник керівництва партії ХДС, 

що відповідає за зовнішню політику, Норберт Реттген заявив: «Петро Порошенко 

повинен вирішити, чи хоче він бути президентом чи олігархом  країна чи гроші! 

Україна має розпочати рішучі кроки проти корупції. А це починається з верхівки 

держави. Ця держава бореться за своє право на самовизначення у війні, яку веде 

Росія. І це заслуговує на нашу солідарність і підтримку» [1]. 

За даними видання Bild, офіційний уряд Німеччини і Єврокомісію 

особливо розчарувала спроба української влади законодавчо закріпити контроль 

за роботою антикорупційних агентств, зокрема, НАБУ. Єврокомісар Йоханнес 

Хан зазначив для видання, що незалежність антикорупційних інституцій України 

повинна бути гарантована. «Саме до цього прив'язана наша підтримка»,  додав 

Хан [1]. В цілому, питання боротьби України з корупцією є найголовнішим і, 

водночас, найпроблемнішим. В німецькому Бундестазі закликали до активізації 

впровадження дієвих реформ. Ключовою вимогою до Києва залишається 

створення антикорупційного суду, забезпечення його політичної незалежності й 

ефективного механізму перевірки електронних декларацій статків. 

Крім того, Україні слід звернути увагу також на реформи, які в 

перспективі могли б розкрити величезні можливості подальшого економічного 

розвитку. Серед них слід відзначити енергетичну реформу, земельну, а також 

реформу цивільної безпеки.  

Висновки. Федеративна Республіка Німеччина більшою мірою 

послідовно виступала за дипломатичне врегулювання конфлікту на Сході 

України та підтримувала протекціоністські настрої. Однак, наразі Берлін не 

ставить партнерство з Україною в перелік пріоритетних завдань і не надає 

прямих перспектив членства в ЄС. Дії Ангели Меркель демонструють як і 

прагнення до розв’язання конфлікту мирними засобами, збереження 

конструктивних німецько-російських відносин, так і побоювання щодо 

геополітичних наслідків ізоляції Росії, турботу про власні інтереси і зв’язки в 

галузі економіки. У 2014–2017 рр. А. Меркель мала підтримку німецького 

суспільства в питанні санкцій проти РФ, хоча німецькі підприємці, орієнтовані 

на торговельно-економічні зв’язки з Росією, були проти цього кроку. Можна 

вважати, що підтримка санкційного режиму є швидше тактичним, аніж 

стратегічним завданням ФРН.  
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НАЦІОНАЛЬНА СИCТЕМА ЕКСПOРТНOГО КOНТРОЛЮ УКРАЇНИ: 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

У статті розглядається питання експортного контролю України, як одного 

із найважливіших інструментів зовнішньої політики держави. Мета дослідження 

– схарактеризувати національну систему та навести можливі шляхи 

вдосконалення для підвищення міжнародної репутації та 

конкурентоспроможності України. Відповідно до мети використовувались 

методи наукової абстракції та аналізу, метод системного узагальнення. Зроблено 

висновок, що експортний контроль стосується окремих категорій товарів та 

послуг, які мають військове призначення або могли б використовуватись з 

військовою метою, на які поширюються національні та міжнародні обмеження. 

Для протидії їх трансферу є доцільним здійснення спеціалізованих освітніх 

заходів для збільшення ефективності експортного контролю, комплексної 

експертизи матеріалів, які подаються до публікацій у засобах масової інформації, 

задля запобігання витоку технологій. Головною метою для України має бути 

пiдкрeслeння eкoнoмiчної знaчущості eкспoртнoгo кoнтрoлю тa нeoбхiднiсть 

нового підходу у нaпрямку змiцнeння кoнкурeтнoспрoмoжнoстi укрaїнськoгo 

eкспoрту та гарантії нaйвищого рiвня бeзпeки водночас, а також започаткування 

єдиної концепції нової моделі експортного контролю. 

Ключові слова: експортний контроль, міжнародна безпека, зовнішня 

політика, міжнародні зобов’язання  
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Ukrainian national system of export control: ways to improve 

The article deals with the issue of export control of Ukraine as one of the most 

important instruments of the foreign policy of the state. The purpose of the study is to 

characterize the national system and identify possible ways to improve Ukraine's 

international reputation and competitiveness. In accordance with the purpose used 

methods of scientific abstraction and analysis, the method of system generalization. It 

is concluded that export controls relate to certain types of goods and services that are 

military or may be used for military purposes, which are subject to national and 

international restrictions. In order to counter their transfer, it is expedient to carry out 

specialized educational measures to increase the effectiveness of export control, 

comprehensive examination of materials submitted for publication in mass media, in 

order to prevent the leakage of sensitive technologies. The main goal for Ukraine 

should be to emphasize the economic importance of export control and the need for 

new efforts to strengthen the competitiveness of Ukrainian exports while ensuring the 

highest levels of security, as well as the introduction of a unified concept for an 

updated model of export control. 

Key words: export control, international security, external policy, international 

obligations 

 

Лавренчук Анастасия, студентка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, Киев, Украина; 

Научный руководитель – Ластовский Валерий Васильевич, доктор 

исторических наук, профессор, Киевский национальный университет культуры и 

искусств, Киев, Украина 

Национальная сиcтемa экспортного контроля Украины: пути 

совершенствования 

В статье рассматривается вопрос экспортного контроля Украины, как 

одного из важнейших инструментов внешней политики государства. Цель 

исследования – охарактеризовать национальную систему и определить 

возможные пути совершенствования для повышения международной репутации 

и конкурентоспособности Украины. В соответствии с целью использовались 

методы научной абстракции и анализа, метод системного обобщения. Сделан 
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вывод, что экспортный контроль касается отдельных категорий товаров и услуг, 

которые имеют военное назначение или могли бы использоваться в военных 

целях, на которые распространяются национальные и международные 

ограничения. Для противодействия их трансфера целесообразно осуществление 

специализированных образовательных мероприятий для повышения 

эффективности экспортного контроля, комплексной экспертизы материалов, 

представляемых к публикациям в средствах массовой информации, для 

предотвращения утечки чувствительных технологий. Главной целью для 

Украины должно стать подчеркивание экономического значения экспортного 

контроля и необходимость новых усилий в направлении укрепления 

конкурентоспособности украинского экспорта при одновременном 

гарантировании высших уровней безопасности, а также внедрения единой 

концепции обновленной модели экспортного контроля. 

Ключевые слова: экспортный контроль, международная безопасность, 

внешняя политика, международные обязательства. 

 

Вступ. Сиcтема експoртнoго кoнтролю України (далі – Система) є одним 

із найважливіших елементів захисту, який може гарантувати економічну, 

політичну та військову безпеку в країні, зокрема в умовах, що відзначаються 

підвищеною зaгрoзoю з бoку тeрoристичних угрупувань. 

Місія такої Систeми будь-якої держави пoлягaє в зaбeзпeчeннi кoнтрoлю 

над eкспoртом тa iмпoртом тoвaрiв т.зв. пoдвiйнoгo використання. Це та 

продукція, що мoже викoристовуватися для вирoбництва збрoї мaсoвoгo 

ураження, тeхнiки та тoвaрiв різноманітного вiйськoвoгo зaстoсувaння з кaтeгoрiї 

звичaйних oзбрoєнь (у т.ч. й рaкeтних зaсoбiв) [1]. 

Oднaк сьoгoднi пoстaє нeпрoстa зaдaчa: з мeтoю пoпoвнeння вaлютнoгo 

нaдхoджeння Україна прагне зaбeзпeчити мaксимaльнo мoжливий рiвень 

eкспoртнoгo пoстaчaння висoких тeхнoлoгiй та дотримується мiжнaрoдних 

зoбoв’язaнь з нeрoзпoсюджeння збрoї. 

Задля збeрeжeння нeoбхiднoгo стaтусу дeржaвa зoбoв’язaнa 

дотримуватись прийнятих у мiжнaрoднiй прaвoвiй спiльнoтi нoрм тa прaвил, щo 

належать до критичнoгo eкспoрту. Проте слiд зазначити, щo цi прaвилa i нoрми 

чaстo мають неоднозначне тлумaчeння, що використовують нaйбiльш 

eкoнoмiчнo рoзвинeнi крaїни у свoїх iнтeрeсaх. Тaкa ситуaцiя чaстo стaє 

прeдмeтoм мiжнaрoдних нeпoрoзумiнь. 
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Беручи до уваги вaжливiсть даного питання, eкспoртний кoнтрoль (далі – 

ЕК) зaвжди знaхoдиться в пoлi зoру вищoгo кeрiвництвa дeржaв. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До сьогодні у літературі не 

було ґрунтовно представлено публікацій з питань ЕК України і його важливості у 

зовнішній політиці. Окремі аспекти наведені у роботах Р. Беттса, Ч. Хайда, 

У. Шаврова, проте переважно їх роботи стосуються нерозповсюдження зброї 

масового ураження та проблем глобальної безпеки. Проте вищезазначені 

джерела, повною мірою, не дають розуміння змісту ЕК України, як інструменту 

зовнішньої політики. Особливо треба відзначити напрацювання стосовно 

озвученої проблеми сучасних українських дослідників – зокрема, В. Бегми, 

В. Горбуліна, А. Сухорукова, Н. Скляр та ін. 

Мета статті – охарактеризувати національну систему експортного 

контролю України, як одного із головних інструментів зовнішньої політики, 

навести можливі шляхи вдосконалення вже існуючої системи, для підвищення 

міжнародної репутації та конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна ратифікувала цілий 

ряд актів міжнародного законодавства, що регулюють контроль над експортом та 

його обмеженням. У даних актах визначені ті правові норми, що забороняють чи 

обмежують експорт певних товарів, товарів військового та подвійного 

призначення, технологій. Пріоритетними завданнями ЕК є забезпечення та 

реалізація національної безпеки країни з експорту товарів військового 

призначення та подвійного використання; регулювання їх вивезення; дотримання 

вимог ратифікованих міжнародних договорів з нерозповсюдження таких товарів; 

протидія міжнародному тероризму. Водночас все актуальнішою стає ідея прo 

вдoскoнaлeння вжe iснуючoї Системи, якi зaхoди тa структурнi змiни здaтнi 

змiцнити мiжнaрoдний eкспoртний кoнтрoль зa пeрeмiщeнням чутливoї 

прoдукцiї у свiтi. 

У мiжнaрoднo-дoгoвiрнoму плaнi Укрaїнa є прихильникoм oбмeжeння, 

скoрoчeння i нeрoзпoвсюджeння всiх нeбeзпeчних видiв oзбрoєнь. Як і будь-яка 

держава, яка дотримується загальновизнаних норм міжнародного права, Україна 

ратифікувала ряд міжнародних актів, які регулюють проблематику ЕК та його 

обмеження. У даних актах визначені правові норми, які забороняють або 

обмежують експорт певних товарів, товарів військового та подвійного 

використання, технологій, ноу-хау. 

Такі міжнародно-правові акти направлені на здійснення міжнародної 

політики ЕК, пріоритетним напрямком якої є запобігання розповсюдженню 
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ядерної, бактеріологічної, хімічної зброї та зброї масового ураження. Окрім того, 

такі нормативні акти також спрямовані на боротьбу з тероризмом, підтримку 

стабільності та миру у світі, гарантування всеосяжного контролю за 

переміщенням товарів військового та подвійного призначення. 

Oднaк, вихoдячи з цiлкoм прaвoмiрних eкoнoмiчних iнтeрeсiв, як i кожна 

держава, яка рoзвинутa в прoмислoвій галузi, Укрaїнa нe вiдмoвиться вiд 

eкспoрту фактичної висoкoтeхнoлoгiчнoї прoдукцiї, зoкрeмa, щo знiмaється з 

oзбрoєння aбo повторно рoзрoблюється. До такої продукції зараховують як 

тoвaри пoдвiйнoгo використання, тaк i oзбрoєння та вiйськoву тeхнiку [1]. 

Укрaїнa суворо дотримується зoбoв’язaнь, як держава-учaсник iснуючих 

мiжнaрoдних рeжимiв ЕК, вихoдячи з пoзицiї вiдстoювaння нaцioнaльних 

iнтeрeсiв, нeрoзпoвсюджeння зброї, збeрeжeння мiжнaрoднoгo миру.  

Юридичним базисом впровадження керівних принципiв мiжнaрoдних 

рeжимiв ЕК у нaцioнaльнe зaкoнoдaвствo став Зaкoн Укрaїни «Прo дeржaвний 

кoнтрoль зa мiжнaрoдними пeрeдaчaми тoвaрiв вiйськoвoгo признaчeння тa 

пoдвiйнoгo викoристaння», прийнятий ще 20 лютого 2003 р., до якого було 

внесено ряд суттєвих змін пізніше, зокрема у 2014–2016 рр.  

Українське законодавство визначає ЕК, як комплекс певних заходів з 

контролю за міжнародними передачами товарів, їх використання фізичними або 

юридичними особами, що здійснюється центральним органом виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері державного ЕК, та іншими державними 

органами з метою гарантування захисту інтересів національної безпеки і 

відповідно до міжнародних зобов’язань України [3]. 

Пріоритетними завданнями ЕК є забезпечення та реалізація національної 

безпеки країни з експорту товарів військового призначення та подвійного 

використання; регулювання їх вивезення; дотримання вимог ратифікованих 

міжнародних договорів з нерозповсюдження таких товарів; протидія 

міжнародному тероризму. 

Важливість такої Сиcтеми ЕК полягає у визначенні та розумінні 

доцільності певного обмеження чи заборони експорту окремих категорій товарів 

та послуг до держав, які не в змозі забезпечити експлуатацію даних товарів 

відповідно до норм міжнародного права. 

Чинні в Укрaїнi правила ЕК зa мiжнaрoдними пeрeдaчaми тoвaрiв 

вiйськoвoгo признaчeння тa вiдпoвiднi списки тaких тoвaрiв пoвнiстю 

вiдпoвiдaють кeрiвним принципaм рeжимів Вaссeнaaрської дoмoвлeності, 
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Рeжиму кoнтрoлю зa рaкeтними тeхнoлoгiями, Групі ядeрних пoстaчaльникiв, 

Aвстрaлiйській групі, a тaкoж Кoнвeнцiям з хiмiчнoї тa бioлoгiчнoї збрoї [2]. 

Зазначений порядок використання таких товарів тa списки визнaчeнi у 

«Пoрядку здiйснeння дeржaвнoгo кoнтрoлю зa мiжнaрoдними пeрeдaчaми 

тoвaрiв вiйськoвoгo признaчeння», який зaтвeрджeний Пoстaнoвoю Кaбiнeту 

Мiнiстрiв Укрaїни вiд 20 листoпaдa 2003 р. № 1807 (з нaступними змiнaми тa 

дoпoвнeннями). 

Oднaк пoстaє питaння щодо вдoскoнaлeння вжe iснуючoї Системи, якi 

структурнi змiни здaтнi змiцнити мiжнaрoдний кoнтрoль зa пeрeмiщeнням 

чутливoї прoдукцiї у свiтi. 

Одним із вразливих у системі ЕК України є забезпечення контролю за 

передачею товарів та технологій подвійного використання та чутливих 

технологій. 

Задля протидії їх трансферу доцільним є проведення спеціалізованих 

освітніх курсів з підвищення ефективності ЕК, комплексного дослідження 

інформації, яка подається до публікацій у засобах масової інформації, з метою 

запобігання витоку чутливих технологій. 

Зa минулий рiк Укрaїнa прoдoвжилa викoнaння стрaтeгiчних зaвдaнь, 

сeрeд яких:  

– збільшення iнституцiйнoї спрoмoжнoстi зaхисту нaцioнaльних 

iнтeрeсiв, дoтримaння мiжнaрoдних зoбoв’язaнь Укрaїни в вищезазначеній сфeрi; 

– учaсть у мiжнaрoдних зaхoдaх з питaнь нeрoзпoвсюджeння тa ЕК 

(пiдгoтoвкa учaстi, мiжнaрoднa звiтнiсть, вiдстoювaння iнтeрeсiв Укрaїни, 

двoстoрoннє спiврoбiтництвo);  

–внeсeння необхідних змiн дo чинного зaкoнoдaвствa з мeтoю скoрoчeння 

тeрмiнiв тa oптимiзaцiї прoцeдур aдмiнiстрaтивних пoслуг, які надаються в сфeрi 

дeржaвнoгo ЕК, нaближeння цих прoцeдур дo європейських стaндaртiв, 

включaючи імплементацію в нaцioнaльнe зaкoнoдaвствo Єдинoгo списку тoвaрiв 

пoдвiйнoгo викoристaння;  

– ствoрeння систeми е-лiцeнзувaння в сфeрi дeржaвнoгo ЕК;  

– пiдвищeння прoзoрoстi дiяльнoстi систeми ЕК Укрaїни [4]. 

Висновки. З огляду на вищесказане, прioритeтoм нa 2018–2020 рр. мaє 

стaти пiдкрeслeння eкoнoмiчнoї ролі ЕК тa нeoбхiднiсть нoвих засобів у 

нaпрямку змiцнeння кoнкурeнтнoспрoмoжнoстi укрaїнськoгo eкспoрту та 

гaрaнтувaннi високих рiвнiв бeзпeки. Разом з цим, державі необхідно сприяти 
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підвищенню кваліфікації та обізнаності фахівців сфери ЕК, шляхом залучення 

іноземних колег до спільних навчань та проектів.  

В епоху глoбaлiзaцiї свiтoвoї eкoнoмiки, Укрaїнa рaзoм із іншими 

висoкoрoзвинeними державами має вживaти зaхoдiв для зaпoбiгaння 

незаконному переміщенню зa мeжi держави чутливих тeхнoлoгiй. Тaкoж 

вaжливим є прoдoвжeння забезпечення зaхoдiв ЕК задля покращення 

трaнспрaтeнтнoстi iнфрaструктури пiдприємницькoї дiяльнoстi для eкспoртeрiв 

дeржaв ЄС, якi oднoчaснo рoбитимуть внесок у посилення мiжнaрoднoї бeзпeки. 

Нaрaзi пoтрiбнo докласти нoвих зусиль для структурнoгo покращення 

систeми ЕК Укрaїни. Нaсaмпeрeд нeoбхiднo рeaлiзувaти єдину кoнцeпцiю нової 

мoдeлi ЕК, якa б містила імплементацію спiльнoгo пiдхoду oргaнiв ЕК для oцiнки 

ризикiв, збiльшувaлa б пeрioдичнiсть тa oбсяги oбмiну iнфoрмaцiєю щoдo 

наданих дoзвoлiв тa пiдoзрiлих пeрeдaч тoвaрiв тa пoкрaщувaлa дoступ 

фіскальних oргaнiв дo нeoбхiднoї iнфoрмaцiї. Нова мoдeль дoзвoлила б дoсягти 

узгoджeнoгo прaвoзaстoсувaння, тa спрoщeння прoцeдур відносно мeнш 

чутливoгo eкспoрту тa мeнш чутливих мiсць признaчeння, пoсилeння кoнтрoлю 

зa нaйризикoвaнiшими пeрeдaчaми. 

Oскiльки систeмa ЕК в Укрaїнi є дoсить eфeктивнoю, впрoвaджeння дaнoї 

мoдeлi дoзвoлить пiдвищити кoнкурeнтнoспрoмoжнiсть, a тaкoж зaбeзпeчить 

змiцнeння рeжиму ЕК нaшoї дeржaви. 
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РОЛЬ США ТА ЄС В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТІ 

 

В статті розкрито ситуацію сучасних взаємовідносин між Україною та 

Росією, які стали більш напруженими й призвели до збройного конфлікту між 

двома державами. Мета дослідження полягає у тому, щоб дослідити який саме 

вплив мають країни США та ЄС в російсько-українському конфлікті.Для більш 

детального розкриття тематики щодо ролі США та ЄС у конфлікті між Україною 

і Росією нами були застосовані такі методи дослідження, як вивчення 

поставленого перед нами питання, спостереження за політичною та економічною 

ситуацією загалом та на основі цих положень здійснили узагальнення всього 

вищевикладеного. Збройна агресія Російської Федерації проти України стала 

довготривалим процесом, тому чинить вплив на національну безпеку України в 

усіх її сферах. Збройний конфлікт на Сході України є протистоянням середньої й 

великої держав, і саме така асиметрія робить міжнародну підтримку України ЄС, 

США та іншими країнами Північноатлантичного альянсу. Агресія Росії цілком 

очевидна, оскільки вона прагнула не тільки розв’язати тактичне завдання за 

допомогою успіху у різноманітних конфліктах, але й прагне всесвітнього 

панування у відносинах з навколишнім світом. В результаті наших досліджень, 

можемо зробити висновок, що країни США та ЄС чинять суттєвий вплив на 

збройний конфлікт між Росією та Україною. Значущість головних досліджень, 

які були нами проведені, стосувалися переважно країн, які відіграють важливу 
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роль в російсько-українському конфлікті та мають неабияке значення в цьому 

перебігу подій. 

Ключові слова: взаємовідносини, збройний конфлікт, мета дослідження, 

методи дослідження, спостереження, політична ситуація, результат дослідження, 

висновок, значущість, перебіг подій. 
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The role of the USA and the EU in the russian-ukrainian conflict 

The article reveals the situation of modern relations between Ukraine and 

Russia, which became more tense and led to an armed conflict between the two states. 

The main objective of the study is to investigate what kind of influence the US and EU 

countries have in the Russian-Ukrainian conflict. For more detailed disclosure of the 

topic of the role of the US and the EU in the conflict between Ukraine and Russia, we 

have used such research methodology as studying the issue before us, monitoring the 

political and economic situation in general, and based on these provisions, generalized 

all of the above. Armed aggression of the Russian Federation against Ukraine has 

become a long-term factor in the impact on the national security of Ukraine in all its 

spheres. Armed conflict in the East of Ukraine is a confrontation between the middle 

and large states, and it is this asymmetry that makes international support for Ukraine 

the EU, the US and other countries of the North Atlantic Alliance. The aggression of 

Russia is quite obvious, as it sought not only to solve the tactical task through success 

in various conflicts, but also strives for world domination in relation to the surrounding 

world. As a results of our research, we can conclusion that the US and EU countries 

have an immense influence on the armed conflict between Russia and Ukraine. The 

significance of the main research that we conducted was mainly about countries that 

play an important role in the Russian-Ukrainian conflict and their significance in this 

current of events. 

Key words: relationship, armed conflict, main objective of the study, 

methodology, observation, political situation, results, conclusion, significance, course 

of events. 
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Роль США и ЕС в российско-украинском конфликте 

В статье раскрыто ситуацию современных взаимоотношений между 

Украиной и Россией, которые стали более напряженными и привели к 

вооруженному конфликту между двумя государствами. Цель исследования 

заключается в том, чтобы понять, какое именно влияние оказывают страны США 

и ЕС в российско-украинском конфликте. Для более детального раскрытия 

тематики о роли США и ЕС в конфликте между Украиной и Россией нами были 

применены такие методы исследования, как изучение поставленного перед нами 

вопроса, наблюдение за политической и экономической ситуацией в целом и на 

основе этих положений обобщение всего вышеизложенного. Вооруженная 

агрессия Российской Федерации против Украины стала долговременным 

фактором по влиянию на национальную безопасность Украины во всех ее 

сферах. Вооруженный конфликт на Востоке Украины является противостоянием 

среднего и большего государств, и именно такая асимметрия делает 

международную поддержку Украины ЕС, США и другими странами 

Североатлантического альянса. Агрессия России вполне очевидна, поскольку она 

стремилась не только решить тактическую задачу с помощью успеха в 

различных конфликтах, но и стремится на всемирное господство в отношении с 

окружающим миром. В результате наших исследований, мы можем сделать 

вывод, что страны США и ЕС оказывают существенное влияние на вооруженный 

конфликт между Россией и Украиной. Значимость главных исследований, 

которые мы провели, касались преимущественно стран, которые играют важную 

роль в российско-украинском конфликте и имеют значение в этом течении 

событий. 

Ключевые слова: взаимоотношения, вооруженный конфликт, цель 

исследования, методы исследования, наблюдение, политическая ситуация, 

результат исследования, вывод, значимость, ход событий. 

 

Вступ. Глобалізація більшості сфер життя людства призводить не лише 

до руйнування видимих кордонів й уявних обмежень, а й до неможливості 

державам залишатися в ізоляції від зовнішніх впливів. Це стосується й тих 
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випадків, коли виникають суперечності й конфлікти між різними міжнародними 

акторами, які намагаються посилювати власні позиції шляхом пошуку 

союзників.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми полягають у 

тому, що у системі міжнародних відносин багато праць присвячено причинам, 

умовам, прогнозам російсько-українського конфлікту, а от ролі та реальному 

впливу США і ЄС щодо формування та ескалації його мало хто приділяє увагу.  

Конфлікти завжди призводять до нестабільності у світі, а тим паче 

збройний конфлікт. Цей конфлікт є суперечкою між двома країнами як 

довготривалий чинник впливу на національну безпеку України в усіх її сферах з 

боку РФ. 

Багато з тих проблем, що існують у світі, призводять до конфлікту між 

двома групами. Вісь взаємин зрушила від нормальних відносин співіснування і 

рівноправності до тероризму [4, с. 44]. 

Постановка проблеми полягає в тому, що Україна в даному випадку 

стала об’єктом нападу (терористичного акту), який змінив уявлення світової 

спільноти й щодо паперових гарантій, й добровільного накопичення / 

позбавлення ядерного й інших видів зброї, й ролі колективних систем безпеки й, 

відповідно, якості міжнародної підтримки. 

Дослідженням російсько-українського конфлікту та пошуком шляхів 

його вирішення займаються як закордонні, так і вітчизняні вчені, серед них 

Бадалян Л., Бжезинський З., Войтоловський Ф., Вронська Т. В., Гаркавий С., 

Головко В., Гринберг Р. С., Гумільова Г., Єфімчук І., Капиця С., Кіссінджер Г., 

Кудряченко А., Лазерсон А., Лазутський А.Ф., Лисенко О., Мaлинoвcький O., 

Малько О. Д., Палій О., Полєжаєв А.М., Хофрейтер Л., Черево О., 

Янішевський С., Ярошенко Є. та багато інших.  

Головна мета статті полягає у виявленні ролі США та ЄС в збройному 

конфлікті на Сході України та наданні рекомендацій щодо вирішення даного 

конфлікту за допомогою третіх країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На ситуацію навколо 

конфлікту на Сході України активно впливають найбільш впливові країни 

Заходу. Одним із найважливіших союзників для України проти агресії зі сторони 

Росії виступає Європейський Союз [1, с. 284], оскільки саме ідея європейської 

інтеграції була рушійною силою на початку Революції Гідності.  

ЄС активно підтримує Україну в процесі економічного розвитку та 

здійснення багатьох реформ, а також допомагає подолати наслідки економічної 
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кризи та зміцнити обороноздатність держави. Багато хто з країн-членів ЄС 

підтримує Україну у врегулюванні військово-політичного процесу на Сході 

країни [3, с. 8].  

Наразі ЄС реалізує опір агресору у вигляді економічних санкцій, які 

поступово посилюються з кожним новим етапом агресії. Хоча ці санкції й з 

обмеженим ефектом, проте вони ці функції виконують. Їх дія є відчутною для 

РФ, а це допомагає стримувати агресивну експансію Росії й примушує її до 

переговорів про політичне врегулювання конфлікту на Сході України [8].  

Одну з найголовніших ролей в ЄС відіграє Федеративна Республіка 

Німеччина. Німеччина добре розуміє: чим може загрожувати всій Європі 

перемога Росії на Сході України, якщо таке трапиться. Тому канцлер Ангела 

Меркель посіла досить принципову позицію і постійно вимагає від Росії 

припинити агресію проти України. Якщо так піде і надалі, то на Росію будуть 

накладені більш жорсткі економічні санкції. Проте робить вона це досить 

стримано, оскільки розуміє, що весь німецький бізнес та економіка досить 

сильно залежні від російського ринку та енергоресурсів.  

Що стосується позиції Польщі щодо України, то це одна із країн, з якою 

нам вдалося встановити міцні дружні стосунки. Пріоритетним в цьому є те, що 

вона є основним союзником США в Східній Європі. Тому Україна може цілком 

розраховувати на підтримку Польщі на рівні ЄС. 

Лідери Німеччини, Франції, України та Росії періодично зустрічаються у 

Мінську. Мета таких зустрічей одна – зменшення інтенсивності воєнних дій на 

Сході України. Оскільки Німеччина та Франція взяли на себе зобов’язання як 

гарант їх виконувати, то для них це ще і питання політичної репутації. 

Представники «Нормандського» формату запевнили, що будуть і надалі віддані 

виконанню Мінських угод. 

Одне з основних завдань стратегічних взаємин глобальних держав з 

Україною є збереження суверенітету і територіальної цілісності. Одними із таких 

стратегічних відносин є стосунки із США. 

США, як і ЄС, також мають велику низку інтересів у всьому світі. Тому 

вони роблять неоднозначні заяви і не мають чіткої позиції з приводу України, 

вона постійно змінюється. Проте США зацікавлені у тому, аби конфлікт на Сході 

України припинився якнайшвидше, а також відбулось поступове подолання 

геополітичного зіткнення з РФ. 

Українська діаспора у США доклала чимало зусиль, аби вплинути на 

прийняття позитивних політичних рішень різними державними органами США, 
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Канади та інших країн. Серед яких: збір підписів до Конгресу, до президента 

Б.Обами, а також посилання листів до своїх сенаторів з усіх штатів на округах. 

Наразі США є одним із ключових партнерів України у боротьбі зі 

збройною агресією Росії [2, с. 17]. Збереження суверенітету та територіальної 

цілісності, а також розширення міжнародних гарантій безпеки є одними з 

основних завдань стратегічних відносин України з державами світу, серед яких 

чільне місце посідають відносини із США. Натомість внутрішньою гарантією 

України є її потенціал, передусім збройний. 

Аби вирішити збройний конфлікт на Донбасі, Україна спирається на 

домовленості з США, зокрема на Хартію стратегічного партнерства, серед яких 

активно пропонуються нові шляхи співробітництва, тобто залучення України до 

глобальних процесів на правах повноправного актора. 

Відносини між Україною та Заходом склались непогано як в 

геополітичному відношенні, так і загалом. Західні країни наполягають розв’язати 

збройний конфлікт Росії проти України суто мирним шляхом. Також Захід 

відмовляється надати Україні зброю для того, аби вирішити цей конфлікт тому, 

що Росія шантажує тим, що вона має ядерну зброю у своєму арсеналі.  

Одна з основних засад, яка складає зовнішньополітичну діяльність 

України є її стосунки з її стратегічними партнерами. Те, що Україна включається 

до системи стратегічних взаємин з провідними країнами світу, засвідчує 

значущість України як міжнародного актора. 

Головна проблема полягає в тому, що українське керівництво ще з того 

часу як почались анексія Криму та неоголошена війна на Донбасі, не мало 

чіткого плану з приводу врегулювання конфлікту. Україна сподівалася на 

підтримку західних партнерів. Переговори, що відбувалися в «Женевському» і 

«Нормандському» форматах не принесли значних результатів для України, а ідея 

миротворців виявилася спонтанною і не до кінця доопрацьованою зі сторони 

українського керівництва. Україна не повинна сподіватися лише на Захід, вона 

повинна займатися своєю армією, посиленням власної обороноздатності. 

Хоч ЄС і США постійно вимагають від Росії зупинити бойову агресію і 

при цьому повністю дотримуватися режиму припинення вогню, надати 

безперешкодний доступ гуманітарним організаціям до населення та забезпечити 

безпечний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, проте зі сторони РФ 

не видно виконання цих вимог. 

США і ЄС не ухвалюють жодного іншого питання зупинення агресії Росії 

[7] на території України, окрім як виконання Мінських домовленостей. 
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Внаслідок чого можливе розгортання ще найбільш трагічного сценарію між 

Україною та РФ. У зв’язку із ситуацією, що склалась, Україна повинна зробити 

все для того, щоб були запроваджені нові реформи, що будуть сприйматися 

Заходом як підтвердження опірності українського народу. А також Україна 

повинна віднайти такий шлях вирішення врегулювання ситуації, що зможе 

зберегти суверенітет, відновити контроль над окупованими територіями і, тим 

самим, не дати РФ приводу використати силу як спосіб утримати Україну від 

інтеграції з ЄС і НАТО. 

Україна робить усе для того, аби стати надійним союзником США. Вона 

мужньо протистоїть російській агресії, намагається ефективно та якісно 

проводити певні реформи у якнайшвидший час, а також поступово зближується з 

євроатлантичною спільнотою. І саме від успіхів в цих справах залежить 

зацікавленість США у перспективах України. 

Збройний конфлікт між Україною та Росією посилює міжнаціональну 

ворожнечу. Конфлікт на Донбасі як і раніше вважається основною перешкодою 

до миру в цьому регіоні. 

Україна наразі перебуває у дуже скрутній ситуації за всю історію її 

незалежності, особливо це проявляється в економічній сфері. Аби досягти 

вищого розвитку в економіці, Україні потрібно співпрацювати з великими 

економічними регіонами, серед яких Європейський Союз і США. Також 

представники України повинні знайти компроміс з країною-агресором та сісти за 

стіл переговорів. Україна повинна зробити все для того, аби зберегти мир, 

оскільки саме від примирення залежить мир та стабільність у світі. 

Таким чином, на основі виконаних досліджень ми переконалися у тому, 

що розвинені країни світу нарощують тиск на Росію, унаслідок чого були введені 

економічні санкції і як наслідок – криза в Росії. Уся Європа та увесь світ, взагалі, 

усвідомлюють всю повноту загрози від російської агресії світові, а також 

важливість міжнародної співдружності з Україною в її боротьбі за незалежність.  

Висновки з дослідження і перспективи подальших досліджень. 

Російсько-український конфлікт є об’єктом інтересів як Європи, так і США. 

Вони мають спільне бачення щодо необхідності його вирішення, однак часто 

різні механізми та умови до розв’язання. РФ вважає, що їй все дозволено, тому 

вона і надалі продовжує підтримувати псевдо республіки та нарощує характер 

агресії. Збройний конфлікт на Cході України став прискоренням курсу на 

зміцнення українського народу і створення правдивої української нації 

європейського типу. 
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Вагомою зміною стратегічного контексту стосунків між Україною і 

Заходом стало те, що РФ визнали як державу, від якої повністю залежить 

встановлення миру на Cході України. Збройний конфлікт спровокував до того, 

що Захід опинився в досить складній ситуації: він або ризикує і кидає виклик РФ, 

оскільки це є ризиком для відкритої агресії Росії, або ж змушує Україну 

прийняти умови миру, при цьому підірвати її внутрішню єдність та безпеку. 

Одним із найважливіших питань, яке постає перед Україною – 

дотримання суверенітету та відновлення територіальної цілісності. Для цього 

необхідно відновити тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської 

областей та повернути анексований Крим. Для досягнення зазначених цілей 

допомагають союзники України, стратегічні партнери на Заході – ЄС та США. 

Найбільш актуальні та дієві гарантії безпеки Україна може отримати від членства 

в НАТО, досягнення якого має стати пріоритетним стратегічним завданням для 

нашої держави. 

Посилення збройного конфлікту на Сході країни призвело до появи 

економічних проблем, які мають негативний вплив на розвиток держави. Не 

останню роль в цьому питанні відіграють домовленості у Мінську, в яких країни 

домовилися про припинення вогню та повернення полонених. Проте успішною 

частиною є лише та частина домовленостей, в яких йдеться про обмін 

полоненими. Тому слід і надалі продовжити розвивати тематику російсько-

українського конфлікту та більш детально дослідити всі спектри впливу та 

нюанси підґрунтя, й зробити все для того, щоб цей конфлікт назавжди був 

вирішеним. 
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У статті досліджено залежність рівня економічного розвитку відповідно 

до проведення політики зайнятості та співвідношення внеску праці стосовно 
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досягнення найкращих показників виробництва. Визначено основні проблеми, 

які не дають належно функціонувати політиці зайнятості для налагодження 

економічного стану країни. Методологічну основу дослідження становлять 

фундаментальні положення про зайнятість, її функції та особливості. При 

розкритті сутності та концептуальних засад впливу зайнятості на економіку 

використовувалися методи сходження від абстрактного до конкретного, 

аксіоматичний, системно-структурний методи, оцінки. В аналітичній частині, де 

досліджувалися та аналізувались показники й динаміка зайнятості в країнах 

Східної Європи використовувалися методи моделювання, пояснення, 

формалізації, аналогії та синтезу інформації. Основним науковим методом був 

метод причинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків і залежностей 

для розкриття проблем і перспектив їх вирішення. 

Ключові слова: безробіття, зайнятість, ВВП на душу населення. 
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Comparative analysis of employment policy in Central and Eastern 

Europe in the case of Greece and Germany 

The article investigates dependence of the level of economic development in 

accordance with the employment policy and the ratio of labor input of relation to the 

achievement of the best indicators of production. The basic problems, which do not 

allow proper functioning of the employment policy for establishing the economic state 

of the country, are determined. The methodological basis for the study is the 

fundamental provisions on employment, its functions and features. For disclosing the 

essence and conceptual framework of the employment impact on the economy,were 

used methods of ascending from abstract to concrete, axiomatic, systemic and 

structural methods of evaluation. In the analytical part, where the indicators and 

dynamics of employment in the countries of Eastern Europe were studied andanalyzed, 

methods of modeling, explanation, formalization, analogy and synthesis of information 

were used. The basic scientific method was causal, logical and functional relationships 

and dependencies for the disclosure of problems and the prospects for their solution. 
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Сравнительный анализ проведения политики занятости в странах 

Центральной и Восточной Европы на примере Греции и Германии  

В статье исследована зависимость уровня экономического развития в 

соответствии с проведением политики занятости и соотношением вклада труда 

по достижению лучших показателей производства. Определены основные 

проблемы, которые не дают правильно работать политике занятости для 

налаживания экономического состояния страны. Методологическую основу 

исследования составляют фундаментальные положения, функции и особенности 

о занятости населения. При раскрытии сущности и концептуальных основ 

влияния занятости на экономику использовались методы перехода от 

абстрактного к конкретному, аксиоматический, системно-структурный методы 

оценки. В аналитической части, где исследовались и анализировались показатели 

и динамика занятости в странах Восточной Европы использовались методы 

моделирования, объяснения, формализации, аналогии и синтеза информации. 

Основным научным методом был метод причинно-следственных, логических и 

функциональных связей и зависимостей для раскрытия проблем и перспектив их 

решения. 

Ключевые слова: безработица, занятость, ВВП на душу населения. 

 

Вступ. Безробіття та зайнятість населення є одними з найважливіших 

соціально-економічних питань світової економіки. Безробіття безпосередньо 

тісно пов’язане із робочою силою, тому, може впливати на показники 

потенційного валового продукту і національного доходу країни. Якщо зайнятість 

населення не є сильним показником країни, то економічна система працює, не 

досягаючи кордонів своїх виробничих можливостей. Таким чином, показник 

безробіття є одним із ключових показників для визначення загального стану 

економіки, для оцінки його ефективності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну увагу теоретичним 

проблемам ринку праці приділяють сучасні вчені, які досліджують різноманітні 

аспекти його функціонування. Українські науковці, такі як Д. Богиня, 
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В. С. Васильченко, В. В. Дмитрієв-Заруденко, П. Мазурок, С. Мельник, 

О. Ф. Новікова, О. Пономарьова, А. Ю. Шахно приділили увагу питанням 

безробіття та зайнятості на світовому рівні. Серед іноземних вчених можна 

виокремити Д. Смітта, Дж. Морган, Л. Мак Персен. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Метою є 

визначення безпосередньо негативних факторів, які впливають на неналежне 

функціонування механізму зайнятості у світовій економіці, виділення основних 

цілей та інструментів державної політики зайнятості, а також розгляд заходів, 

спрямованих на скорочення фактичного та «природного» рівня безробіття. 

Постановка завдання полягає у тому, щоб визначити форми та цілі 

реалізації політики зайнятості; розглянути динаміку зайнятості населення на 

прикладі країн Європи; розкрити особливості ВВП за різними критеріями оцінки; 

оцінити діяльність держави та державних органів стосовно ситуації залучення 

незайнятого населення; проаналізувати динаміку стану безробіття, зайнятості та 

основних критеріїв, які на них впливають; дослідити проблеми та перспективи 

зайнятості в Греції та Німеччині. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кількість безробітних у світі 

станом на 2017 р. склала 201 млн осіб, збільшившись в порівнянні з попереднім 

роком на 3,4 млн [12]. Основна причина полягає в тому, що не вистачає 

інвестицій. Фірми не інвестують в своїх співробітників, активність 

сповільнюється. І це в цілому впливає на рівень зайнятості, погіршуючи його. 

Відповідно до класифікації МОП, близько половини всіх трудящих у світі 

працює поза стандартними трудовими відносинами з роботодавцем. Тільки 25 % 

працівників працюють за постійними контрактами, інші є самозайнятими 

(їх кількість становить 35 %), 13 % працюють за тимчасовими контрактами або 

контрактами з фіксованим терміном, а 12,3 % зайняті в неформальному секторі 

[12]. 

Наразі існує загроза, пов’язана із нестандартними формами зайнятості, 

такими як фріланс. Тимчасові працівники отримують на 15–55 % менше колег з 

постійними контрактами. Доходи неформально зайнятих ще нижче – вони 

відрізняються від офіційних зарплат на 43–65%. В результаті, за даними МОП, 

серед формально влаштованих в розвинених країнах бідність не перевищує 12 % 

– а для неформально зайнятих і зайнятих на тимчасову роботу може доходити до 

35 %. Частка працівників з нетрадиційними формами зайнятості в світі 

перевищує 50 % [9]. Основні труднощі, з якими стикаються такі працівники, – 
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відсутність соціального захисту і низька оплата праці. Проблема безробіття 

поступово відходить на другий план.  

У Європі найбільша кількість тимчасових контрактів (понад 20 %) 

зафіксована в Польщі, Іспанії, Португалії, в Нідерландах і на Кіпрі, найменша – в 

Норвегії (менш як 5 %). Число нестандартно зайнятих стрімко зростає в Ірландії 

– за останні 10 років показник виріс втричі. В Азії частка нестандартної 

зайнятості ще вище: до 67 % у В’єтнамі та від 24 % на Філіппінах. Поки 

тимчасові працівники програють на рівні зарплат своїм колегам з постійним 

працевлаштуванням, отримуючи на 15–55 % менше [5].  

Розглядаючи політику зайнятості неодмінно треба звернути увагу на 

заробітну платню. Для того, щоб підштовхнути зростання заробітної плати 

потрібно збільшити споживання товарів та послуг, що, у свою чергу, вимагає 

реалізації стійких заходів у сфері оплати праці та соціального захисту. Без 

зростання заробітної плати й розширення можливостей для гідної праці світова 

економіка не зможе вирватися з порочного кола низького зросту, в якому вона 

зараз знаходиться. Розглядаючи питання з точки зору сільського господарства, то 

можна зазначити, що в Німеччині воно відрізняється високим ступенем 

концентрації й індустріалізації (див. Табл. 1). В агропромисловому комплексі 

країни зайнято близько 20 % населення, тоді як безпосередньо в сільському 

господарстві не більше, ніж 2 %. 

Таблиця 1 

Порівняльна структура зайнятості Німеччини та Греції 

Сфера, % зайнятих Греція Німеччина 

Сфера послуг 59 63,8 

Промисловість 21 33,4 

Сільське господарство 20 2,8 

Джерело: Класифікатор країн світу mir-geo.ru 

 

Греція в свою чергу показує результати вищі за середній за рівнем 

здоров’я, але нижче середнього за рівнем доходу і добробуту, громадянської 

активності, житловим умовам, якості навколишнього середовища, суб'єктивного 

добробуту, соціальним зв'язкам, балансу роботи і відпочинку, особистої безпеки, 

професійних навичок, заробітної плати. 

Чистий сімейний скорегований дохід після сплати податків на душу 

населення у Греції в середньому становить 17 002 долари США на рік, що 

менше, ніж в середньому по Організації економічного співробітництва та 
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розвитку – ОЕСР, (30 563 долари США на рік) [10]. У Німеччині чистий 

сімейний скорегований дохід після сплати податків на душу населення в свою 

чергу має показник близько 33 652 долари США на рік, а це дає підстави 

стверджувати, що він перевищує середній показник по ОЕСР. (Див. Табл. 2). 

 

Таблиця 2 

ВВП Греції на душу населення 

 

Побудовано за даними Світові дані країн [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://knoema.ru/evrop/g/ 

 

У той же час є значна різниця в доходах між найбагатшими та 

найбіднішими верствами населення – дохід 20% найбільш забезпеченої частини 

суспільства більш ніж в чотири рази перевищує дохід 20% найбідніших її 

представників, для порівняння в Греції такий показник у 6 разів більше. 

Що стосується зайнятості населення, то близько 52% жителів Греції у віці 

від 15 до 64 років мають оплачувану роботу, що менше, ніж в середньому по 

ОЕСР (67%), і є найнижчим показником по ОЕСР. Серед чоловіків оплачувану 

роботу мають близько 61%, а серед жінок 43%. Близько 7% трудящих працюють 

понаднормово, що менше, ніж в середньому по ОЕСР (13%), при цьому серед 

чоловіків понаднормово працюють 10%, а серед жінок – 4% (Див. Табл. 3) [9].  
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Таблиця 3 

Динаміка рівня безробіття Греції та Німеччини 

 

Побудовано за даними Світові дані країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://knoema.ru/evrop/g/ 

 

75 % мешканців Німеччини віком від 15 до 64 років мають оплачувану 

роботу, що перевищує середній рівень зайнятості по країнах ОЕСР (67 %). Серед 

чоловіків ця кількість займає 78%, а серед жінок – 71 %. У Німеччині 

понаднормово працюють майже 5% працівників, де 7% становлять чоловіки, і 

тільки 2 % – жінки [9]. 

Наразі Греція посідає одне з найнижчих місць серед країн світу за 

кількістю зайнятого населення Це спричинено саме кризою 2010 р., головними 

причинами якої виступили: висока частка незароблених сплат та різноманітних 

внутрішніх пільг; низький відсоток експорту; роздутий державний апарат, що 

значно понизило позиції країни та опустило її до одних із найбідніших країн 

світу з низьким рівнем ВВП. 

Безробіття в Греції в квітні 2017 р. склала 21,7 % в порівнянні з 23,6 % в 

квітні 2016 р. і 22 % в березні 2017 р., згідно з даними грецької статистичної 

служби Elstat. (Див.Табл.4).  
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Таблиця 4 

Динаміка кількості зайнятого населення серед бідних країн 

 

Побудовано за даними Світові дані країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://knoema.ru/evrop/g/ 

 

Наразі у Греції налічується 1,04 млн безробітних при тому, що 

економічно неактивне населення становить 3,23 мільйона. Кількість зайнятого 

населення досягло 3,75 млн осіб. 

Варто зазначити, що в умовах, коли безробіття охоплює передусім 

працівників некваліфікованої праці, заходи щодо створення додаткової 

зайнятості в державному секторі мають обмежене значення як інструмент 

боротьби з безробіттям: вимоги до рівня кваліфікації державних службовців і 

працівників державних підприємств, як правило, доволі високі. Водночас чим 

вище кваліфікація працівників, тим більша можливість їх працевлаштування. У 

цьому сенсі ефективнішим засобом боротьби з безробіттям є програми 

громадських робіт, розраховані на ті групи населення, які зазнають найбільших 

труднощів із працевлаштуванням. Створення умов для скорочення обсягу 
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пропозиції праці. Цей напрям політики зайнятості припускає вжиття таких 

основних заходів: стимулювання дострокового виходу на пенсію; збільшення 

тривалості обов’язкової освіти; суворий контроль за імміграцією.  

Так, наприклад, «спеціальні схеми звільнення робочих місць», що діють у 

депресивних регіонах і тому є елементом регіональної політики зайнятості, 

надають літнім людям можливість вивільнити свої робочі місця і почати 

отримувати пенсію до досягнення ними нормального пенсійного віку. На вільні 

робочі місця йдуть ті, хто зареєстровані як безробітні.  

Одним зі шляхів вирішення питань зайнятості є субсидування, яке можна 

умовно поділити на два основні види: субсидування створення робочих місць і 

субсидування збереження робочих місць. У рамках першого виду субсидування 

розробляються і реалізуються державні програми сприяння зайнятості. Ці 

програми можуть охоплювати як окремі категорії населення, передусім 

маргінальні групи: молодь, жінок, інвалідів, так і специфічні випадки загрози 

безробіття, зумовлені економічною або іншою ситуацією (демографічним, 

політичним, стихійним лихом тощо). У найзагальніших рисах економічний і 

організаційний механізм їх реалізації полягає в наступному. Спеціалізовані 

державні структури розробляють проекти відповідних програм.  

Таким чином, кількість зайнятих у Греції за рік зросла майже на 80 тис. 

осіб (плюс 2,2 %), а безробітних – зменшилася на 92,7 тис. (мінус 8,2 %) за 

даними грецької статистичної служби.Європейський інвестиційний банк відкрив 

програму підтримки зовнішньої торгівлі Греції на 400 млн євро. У грецькому 

уряді заявили, що останні дані зображають відновлення економіки країни. 

Відповідно до даних системи обліку робочих місць ERGANH, при прем’єр-

міністрі Йоргос Папандреу економіка втратила 543 тис. робочих місць, при 

Лукас Пападімос – 93 тис. робочих місць, а за період перебування при владі 

Самараса і Венізелоса 259 тис. робочих місць [11]. 

За два з половиною роки правління Сіріза-Анеле Греція вперше за 

останні сім років має позитивне сальдо і, щонайменше, 300 тис. нових робочих 

місць. За даними генерального реєстру підприємств, в першій половині 2016 р. 

було створено на 2,2 тис. підприємств більше, ніж ліквідовано. Греція 

зафіксувала зростання економіки в другому кварталі 2017 р. на 0,6 % у 

порівнянні з попередніми трьома місяцями після аналогічного підвищення в 

першому кварталі, згідно з даними Державної статистичної служби Греції 

(див.Табл.5). 
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Таблиця 5 

Відношення зайнятих до кількості населення 

Рік Греція, тис.ос. Німеччина, тис. ос. 

2012 39,8 56,7 

2013 37,9 57,1 

2014 38,1 57,4 

2015 38,8 57,5 

2016 39,4 57,7 

Джерело: Державна статистична служба Греції statistics.gr 

 

У свою чергу завдяки сприятливій кон’юнктурі на ринку праці у 

Німеччині кількість найманих працівників в країні вперше перевищила позначку 

у 40 млн осіб. Згідно з даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 

третьому кварталі 2017 р. кількість зайнятих на ринку праці становила 40 млн 

175 тис. осіб. Це майже на 700 тис. або на 1,8 % більше, ніж рік тому. Натомість 

кількість приватних підприємців у Німеччині за цей період знизилась на 20 тис. – 

до 4 млн 325 тис. осіб. Утім, загалом кількість зайнятих, включаючи найманих 

працівників та підприємців, також склала рекордні для Німеччини 44,5 млн осіб, 

інформує Reuters [12].  

Причиною зростання рівня зайнятості населення є рекордний за останні 

вісім років підйом німецької економіки у 2017 р. Найбільше нових робочих місць 

з’явилось у сфері послуг у літні місяці. Очікується, що кількість зайнятих у ФРН 

2018 р. складе понад 44,8 млн осіб.  

14 листопада статистичне відомство ФРН повідомило про зростання на 

0,8 % німецької економіки у третьому кварталі 2017 р. у порівнянні з попереднім 

кварталом. Це зростання виявилось більшим, ніж очікувалось: економісти 

прогнозували збільшення ВВП на рівні 0,6 %. У жовтні міністерство економіки 

ФРН підвищило прогнози зростання економіки 2017 р. до двох відсотків. 

Попередній прогноз був на рівні 1,5 %. Для 2018 р. прогноз також покращився – 

з 1,6 до 1,9 %. Зайнятість у Німеччині досягла найвищого рівня з моменту 

об’єднання країни. Показник безробіття цьогоріч скоротився до 5,7 %, а за 

прогнозами на 2018 – спаде до 5,5 % [11]. 

МОП пропонує ряд рекомендацій зі зміни тенденції зайнятості, яка 

допоможе країнам дістатися рівня, якого зараз досягла Німеччина. Зокрема, 

експерти закликають розробити нові політики для розвитку малого і середнього 

підприємництва, поліпшити ситуацію для всіх підприємств, включно з наданням 
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доступу до фінансування для недавно створених структур. Крім того, 

пропонується проводити тренінги для штатних співробітників, що знижує 

витрати й збільшує продуктивність діяльності, на відміну від найму тимчасової 

робочої сили. У документі зазначається, що використання інноваційних 

технологій також призводить до створення нових робочих місць і зростання 

продуктивності. 

Експерти при цьому висловлюють заклопотаність тим, що тимчасове 

зупинення зростання зайнятості на підприємствах малого та середнього бізнесу 

може продовжитися і в майбутньому. Під час проведення дослідження експерти 

не враховували вплив санкцій на ринки праці в країнах.  

Висновки. Таким чином, можна дійти висновків, що відповідні заходи 

державної політики зайнятості спрямовані на усунення чинників, що обмежують 

гнучкість ринку праці, гнучкість заробітної плати й помітного результату можна 

було б досягти шляхом первинної підготовки «достатньої» кількості працівників 

потрібної кваліфікації в основних ланках освітньої системи. Для цього було б 

доцільно розробити довгостроковий прогноз попиту на різні види праці. На жаль, 

подібне довгострокове прогнозування – одна з найбільш важко вирішуваних 

економічних проблем, особливо якщо врахувати необхідність доволі глибокої 

деталізації при складанні переліку спеціальностей, без яких цей прогноз втрачає 

практичну цінність. Гнучкість ринку праці, як відомо, посилюється шляхом 

розвитку гнучких форм зайнятості і самозайнятості; а послаблюється, з одного 

боку, обмеженнями при виході нових виробників на галузеві ринки, з іншого – 

ускладненим (що потребує дозволу влади) порядком звільнення працівників при 

згортанні, раціоналізації або ліквідації виробництва.  

Отже, рівень безробіття може бути помітно знижений у результаті 

введення ретельно розробленої системи диференційованих внесків працедавців 

до фонду страхування від безробіття. Такі внески можуть здійснюватися у 

вигляді податку на фонд заробітної плати, величина якого залежить від 

фактичного числа звільнень, здійснених фірмою в попередній період часу. 

Зайнятість населення – найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона 

відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в 

досягнення виробництва. Зайнятість об’єднує виробництво й споживання, а її 

структура визначає характер їхніх взаємозв’язків. Соціальна сутність зайнятості 

відбиває потребу людини в самовираженні, а також задоволення матеріальних 

потреб через доходи, які особа отримує за свою працю. 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ 

ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ 

 

Статтю присвячено проблемі порушення прав дітей під час збройного 

конфлікту в Україні. Мета статті полягає в аналізі реального стану захисту прав 

дітей на тимчасово окупованих територіях сходу України та у зоні проведення 

антитерористичної операції. Визначити сутність та наслідки залучення дітей до 

збройних конфліктів. Розкрити проблему затримання неповнолітніх незаконними 

збройними угрупуваннями на непідконтрольних уряду України територіях 

східних областей. Продемонструвати абсолютну відсутність процедур евакуації 

під час загострення військових дій. Висвітлити проблему належної реєстрації 

народження та громадянства, забезпечення вільного пересування дітей, які 

перебувають у зоні проведення АТО або на непідконтрольних територіях. Значна 

увага у статті приділяється висвітленню причин, що заважають уряду України 

упередити та протидіяти масштабним випадкам порушення прав дітей на 

контрольованих та окупованих територіях. В даній статті вказуються 

недосконалість національного законодавства, що не передбачає притягнення 

винних у втягненні дітей до збройного конфлікту та брутальне порушення прав 

дитини до кримінальної відповідальності та проаналізовано, які факти 

порушення прав дитини заслуговують значної уваги та в чому полягає жорстоке 

порушення їх прав. Зроблений аналіз дає можливість надати рекомендації щодо 

вдосконалення національного законодавства у сфері захисту прав дітей під час 

збройного конфлікту та розробки заходів протидії цим порушенням і таких, що 

мають превентивний характер. 
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Violation of the children’s rights during the armed conflict in Ukraine 

The article is devoted to the problem of violation of children's rights during the 

armed conflict in Ukraine. The purpose of this article is to analyze the real status of 

children's rights protection in temporarily occupied territories of the eastern Ukraine 

and in the field of anti-terrorist operation. Define the essence and consequences of 

involving children in armed conflicts. To uncover the problem of detaining minors by 

illegal armed groups in uncontrolled Ukrainian government territories in the eastern 

regions. Demonstrate the absolute lack of evacuation procedures during the 

intensification of hostilities. To highlight the problem of proper registration of birth 

and nationality, ensuring the free movement of children who are in the zone of ATO or 

uncontrolled areas. Considerable attention is paid to the reasons that prevent the 

Government of Ukraine from preventing and counteracting large-scale violations of 

children's rights in controlled and occupied territories. This article indicates the 

imperfection of national legislation that does not foresee the perpetrators of the 

involvement of children in the armed conflict and brutal violations of the child's rights 

to criminal liability and analyzed what violations of child rights deserve a lot of 

attention and what is the cruel violation of their rights. The analysis provides an 

opportunity to make recommendations for the improvement of national legislation on 

the protection of children's rights during the armed conflict and the development of 

measures to counteract this violation and those that are preventive. 

Key words: child rights, armed conflict, violation of rights, use of children, 

military action. 
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Нарушение прав детей во время вооружённых конфликтов в 

Украине 

Статья посвящена проблеме нарушения прав детей во время вооруженной 

конфронтации в Украине. Целью данной статьи является анализ реального 

состояния защиты прав детей на временно оккупированных территориях Востока 

Украины и в зоне проведения антитеррористической операции. Определить 

сущность и последствия привлечения детей к вооруженным конфликтам. 

Раскрыть проблему задержания несовершеннолетних незаконными военными 

группировками на неподконтрольных правительством Украины территорий 

восточных областей. Продемонстрировать полное отсутствие процедур 

эвакуации во время обострения военных действий. Осветить проблему 

надлежащей регистрации рождения и гражданства, обеспечения свободного 

передвижения детей, находящихся в зоне проведения АТО или на 

неподконтрольных территориях. Значительное внимание в статье уделено 

освещению причин, мешающих правительству Украины предотвращать и 

противодействовать масштабным случаям нарушения прав детей на 

контролируемых и оккупированных территориях. В данной статье указываются 

несовершенство национального законодательства, которое не предусматривает 

привлечение виновных в вовлечении детей в вооруженные конфликты и грубое 

нарушение прав ребенка к уголовной ответственности и анализируется, какие 

факты нарушения прав ребенка заслуживают значительного внимание и в чем 

заключается жестокое нарушение их прав. Сделанный анализ дает возможность 

предоставить рекомендации по совершенствованию национальной 

законодательной базы в сфере защиты прав детей во время вооруженной 

конфронтации и разработки мер противодействия этим нарушениям и таким, 

которые имеют превентивный характер. 

Ключевые слова: права ребенка, вооруженный конфликт, нарушения 

прав, использование детей, военные действия. 

 

Вступ. Неналежна увага до забезпечення прав дитини в умовах збройних 

конфліктів, фізична та психологічна травматизація, розвиток культури ненависті, 

знищення сімейних та соціальних зв’язків, загибель батьків, опікунів, зниження 

якості освіти, медичних послуг веде до викривленого сприйняття дитиною 

навколишнього світу, підміни ідеалів, що може відбитись у поширенні дитячої 

злочинності, безпритульності, криміналізації суспільства в майбутньому.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики. 

Наукове опрацювання проблем захисту прав дитини проводилось вченими різних 

галузей права. Значний внесок у дослідження теоретико-правових аспектів 

процесу становлення, розвитку та функціонування прав дитини здійснили 

українські науковці: Б.І. Андрусишин, Н.М. Оніщенко, Н.М. Крестовська та ін.  

Дослідженню проблем захисту прав дитини в умовах збройних 

конфліктів присвятили свої праці Л.С. Волинець, О.О. Кочемировська та інші.  

Мета дослідження. Вказати на не ефективність роботи служб у справах 

дітей. Виділити відсутність механізму покарання винних щодо експлуатації дітей 

під час конфлікту. 

Висвітлити недосконалість законодавства України в системі захисту прав 

дитини в умовах озброєного конфлікту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час конфлікту на сході 

України були порушені практично всі права дитини, проголошені у міжнародних 

конвенціях. Хоча Факультативний протокол до Конвенції ООН з прав дитини, до 

якого приєднались Росія та Україна, наголошує, що держави повинні докласти 

максимум зусиль, щоб завадити будь-якому втягненню дітей до озброєного 

конфлікту [4]. 

У ЗМІ неодноразово з’являлись повідомлення про втягнення дітей до 

озброєних конфліктів й пов’язаних з ним діях. 

Наприклад, при Міністерстві оборони Росії в оборонно-спортивному 

таборі «Гвардієць» діти проходять воєнну підготовку [10]. Також не можна 

залишити поза увагою той факт що управління «ДНР», намагаючись вирішити 

проблему браку підготовлених «кадрів» в підрозділах «1-го АК ДНР» 

(ОК «Донецьк»), залучає дітей до збройного конфлікту, а саме управління 

«ДОСААФ ДНР» ввело «загальнореспубліканську програму» з підготовки 

молоді до використання зброї (діти від 14 до 17 років). Програма складається з 

теоретичної підготовки, вивчення видів зброї, та практичної, де проходить 

навчання дітей стрільбі – це все являє собою брутальне порушення прав дитини 

[1, 2]. Як наслідок, діти стають диверсантами й жертвами незаконних утримань 

під вартою, в ході яких деталі щодо місця знаходження, стану здоров'я дітей та 

умов, в яких знаходяться діти, невідомі, що зовсім не співвідноситься з 

загальним обов’язком надавати їм захист [10].  

Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права діти належать до 

категорії цивільних осіб, що мають право на повагу та потребують особливого 

захисту при будь-яких обставинах. Всі сторони конфлікту мусять утримуватись 
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від будь-якого втягнення дітей до військових дій. В іншому випадку, держава 

повинна вжити всі можливі заходи для повноцінного забезпечення захисту 

дитини, тому затримання дітей та тримання їх під вартою незаконними 

збройними угрупуваннями на непідконтрольній уряду України території східних 

областей потребує особливої уваги зі сторони міжнародних гуманітарних 

організацій та держав, для яких права людини є головною цінністю. 

Але, на рівні національного законодавства кримінальна відповідальність 

не передбачається, а належний законопроект ще й досі розглядається. Єдиною 

нормою залишається ст. 30 Закону України «Про охорону дитинства», в якій 

зазначено наступне, що участь дитини в військових та озброєних діях, втягнення 

дітей до воєнізованих формувань, забороняється. На жаль, цей Закон не є 

нормою прямої дії та не в змозі сприяти притягненню до відповідальності. Крім 

того, він не є достатнім проявом у національному праві норм, які містяться у 

Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини з приводу їх участі в 

озброєних конфліктах [3]. 

Уповільнення затвердження українським законодавством Римського 

Статуту Міжнародного кримінального суду, що містить в собі положення про 

визнання дій щодо порушення прав дітей у процесі озброєних конфліктів, 

злочином, стає головною завадою для притягнення до кримінальної 

відповідальності винних у залученні дітей до конфлікту. 

Верховною Радою України у січні 2016 р. був затверджений Закон щодо 

корегування деяких законів України, а саме тих, що прямо пов'язані з 

посиленням захисту дитини та підтримки сімей з дітьми, в яких є діти, які 

постраждали в наслідок військових дій або класифікуються як залученні до 

військових дій. Ці зміни визначають, що «діти, які постраждали внаслідок 

військових дій, а також в результаті озброєних конфліктів, – це ті діти, які 

внаслідок військових дій або озброєних конфліктів були поранені, отримали 

контузію, зазнали каліцтво або фізичне чи психологічне насильство, були 

вивезені за кордон, а також були втягнуті до воєнізованих угруповань, а також 

тих дітей, що перебували в полоні» [3]. 

Однак, Кримінальний Кодекс України не містить в собі визначення 

терміну «втягнення дитини до озброєного конфлікту», а також не передбачає 

кримінальної відповідальності за таке залучення або вербування та інших форм 

використання дитини в озброєних конфліктах або угрупованнях, бо не визнає це 

кримінально карною діяльністю. 
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Втягнення дітей до подібних конфліктів може призвести як мінімум до 

травм як фізичних, так і психологічних, стати причиною каліцтва, позбавляє 

дитину доступу до особистих документів, соціальних виплат і базових послуг, 

що може призвести до затримання та позбавлення волі і, взагалі, до загибелі 

дитини. Також діти можуть стати жертвами насильства та експлуатації (в тому 

числі сексуальної), підліткової криміналізації. 

Окрім недостатньої інформованості щодо розуміння ризиків та наслідків, 

найсерйознішим є абсолютна відсутність заходів щодо виявлення та реагування 

на факти втягнення дитини до збройного конфлікту, відсутність механізму 

контролю, відповідальності та заходів запобігання. 

На сьогодні проблеми забезпечення реєстрації народження та 

громадянства, вільного пересування дітей, які перебувають у зоні воєнних дій 

АТО, залишаються невирішеними. Судова влада під час прийняття рішень для 

дітей з зони АТО (народження, встановленні опіки, тощо) керується застарілими 

стандартами. На сьогодні відомі випадки, коли діти, які народилися в ході 

воєнного конфлікту в пологових будинках Донецька, не можуть отримати навіть 

свідоцтва про народження. Така сама проблема з отриманням паспортів. 

Приблизно 160 тисяч дітей (15% від усіх зареєстрованих) визнані внутрішньо 

переміщеними особами [6]. Дві третини евакуйованих з Донбасу дітей не визнані 

такими, і тому не отримують соціальної допомоги та соціальних виплат від 

держави. У Донецькій та Луганській областях тимчасово зупинено усиновлення, 

бо суди не працюють, а всиновлювати згідно із законом можна лише через 

судову систему. Виникає і питання правових дій з умовно засудженими дітьми 

(їх понад 500 в Луганській та Донецькій областях) [5]. 

Кожна дитина має право на освіту, здоров’я, захист майнових та 

житлових прав і прав на сімейне виховання, але факти дозволяють констатувати, 

що держава не в змозі забезпечити навіть мінімальний захист прав дитини на 

територіях, не підконтрольних Україні. 

Відсутність процедури евакуації яскраво була продемонстрована у 

процесі погіршення ситуації на окупованій території, а саме в районі 

Дебальцевого взимку 2015 р. Якщо в жовтні 2014 р. із зони АТО евакуювали 

понад 1600 дітей, то вже в липні 2015 р. більше сотні дітей залишались не 

евакуйованими [8]. Одною з основних проблем України стає «відкритість» 

кордонів, через які вивозять дітей навіть без необхідної документації до 

Російської Федерації. Мова йде саме про тих дітей, яких один із батьків вивозить 

за межі України без згоди та відома іншого. На сьогодні це визнається 
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міжнародним викраденням. Знайти та повернути таких дітей до України майже 

неможливо [8]. 

Саме ситуація, яка склалася в зоні АТО та на непідконтрольних Україні 

територіях стає універсальним маркером недосконалості законодавства в 

питаннях забезпечення прав та свобод дітей. Громадські та міжнародні 

організації постійно знаходять нові факти порушення законів що стосуються 

захисту прав дитини. 

Як зазначає Микола Кулеба: «Для багатьох дітей наслідком військового 

конфлікту є втрата батьків, розірвання сімей та стосунків з друзями, численні 

психологічні травми, стреси. Кожна третя дитина потребує допомоги психолога. 

Водночас, на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській області 

продовжує проживати близько 600 тисяч дітей. Часто ці діти стають жертвами 

впливу та втягнення їх до військових дій, що суперечить не тільки закону, а й 

будь яким моральним принципам» [7]. Також варто акцентувати увагу на 

незаконних рішеннях самопроголошених органів влади на тимчасово окупованих 

територіях, особливо щодо усиновлення дітей, відібрання їх у батьків, передачу 

дітей на виховання під опіку, піклування іншим особам, позбавлення 

батьківських прав тощо. 

Висновки. Таким чином можна зазначити, що на окупованих територіях 

є факти грубого порушення законодавства України у сфері забезпечення захисту 

прав дитини та основних принципів Конвенції ООН про права дитини, особливо 

права на життя, здоров'я та вільний розвиток. Також під час збройного конфлікту 

в Україні вже були порушені права дитини на життя, освіту, медичну допомогу, 

піклування, захист, соціальне забезпечення, на захист від експлуатації, розвиток, 

належне харчування і найголовніше було порушено право дитини не бути 

жертвою війни. Проте, національне законодавство, не залежно від міжнародних 

правових норм, не містить тлумачення «втягнення дитини до збройних 

конфліктів», що за прийнятим у міжнародному праві визначенням не 

обмежується прямою участю у збройних конфліктах та військових діях, а 

належить до будь-якого використання дитини озброєними силами. В 

Кримінальному Кодексі України також не міститься тлумачення залучення 

дитини до збройного конфлікту, як кримінального злочину, що потребує 

негайного прийняття змін до національного законодавства. 

Окрім вищезазначених ситуацій, служби у справах дітей не достатньо 

ефективні, не укомплектовані, характеризуються плинністю кадрів, замало 
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підвищують власну кваліфікацію. Відсутній механізм покарання винних щодо 

експлуатації дітей під час конфлікту. 

Фактично можна констатувати, що система захисту прав дитини в умовах 

озброєного конфлікту в Україні не працює, а законодавство України на даному 

етапі не готове вирішувати проблему порушення прав дитини на не 

підконтрольних їй територіях. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР В МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ 

 

В даній статті розглядається вплив інформаційного фактора на 

міжнародні конфлікти. З початку ХХІ ст. кількість міжнародних конфліктів 

регулярно збільшується, а головною причиною їх виникнення є прагнення 

держав реалізувати свої геополітичні інтереси. В сучасному світі відбувається 

перехід від класичних військових конфліктів до інформаційних, це можна 

пояснити рівнем розвитку науково-технологічного прогресу та збільшенням 

інформаційного впливу в сучасному суспільстві, а також тим, що інформаційний 

вплив на опонента та його систему управління є більш ефективним та дешевшим 

за фізичне винищення. Завданням інформаційної війни на сучасному етапі є 

спричинити зміни у соціальних та інформаційних процесах держави згідно з 

поставленими цілями. В статті акцентується увага на використанні 

інформаційно-психологічних технологій в сучасних конфліктах, суть яких 

полягає в нав’язуванні маніпулятором системи цінностей своєї держави на 

традиційний світогляд іншої через медіа та шляхом міжособистісної та 

мережевої комунікації. Сучасні міжнародні конфлікти значною мірою 

http://komsport.rada.gov.ua/komsport/control/uk/doccatalog/list?currDir=5040
http://time.com/4516808/inside-russias-military-training-schools-for-teens/
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відбуваються в медійному просторі, де триває боротьба за національну та 

міжнародну свідомість. 

В цій статті на прикладі російсько-українського конфлікту розглядається 

вплив інформаційного фактора на перебіг міжнародного протистояння, а також 

проаналізоване використання інформаційного потенціалу з метою впливу на 

поведінку опонента та демонстрації намірів й національних інтересів. 

Інформаційні війни спотворюють реальність в суспільній свідомості, а їх 

результат може спричинити глибокі соціальні зміни в суспільстві та істотно 

вплинути на процес прийняття важливих політичних рішень в державах та на хід 

міжнародних конфліктів в цілому. 

Ключові слова: інформаційне протистояння, інформаційний простір, 

міжнародний конфлікт 
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The information factor in international conflicts 

This article examines the influence of the information factor on international 

conflicts. Since the beginning of the XXI century, the number of international conflicts 

has been increasing regularly, and the main reason for their emergence is the desire of 

states to realize their geopolitical interests. In the modern world there is a transition 

from classical military conflicts to information, this can be explained by the level of 

development of scientific and technological progress and the increase of information 

influence in modern society, and also that the information influence on the opponent 

and his control system is more effective and cheaper than physical extermination. The 

task of the information war at the present stage is to cause changes in the social and 

informational processes of the state in accordance with the set goals. The article 

focuses on the use of information and psychological technologies in contemporary 

conflicts, the essence of which is to impose a system of values of one's country on the 

traditional outlook of the other through the media and through interpersonal and 

network communication. Modern international conflicts are largely taking place in the 

media, where the struggle for national and international consciousness continues. 

In this article, on the example of the Russian-Ukrainian conflict, the influence 

of the information factor on the course of international confrontation was considered 
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and the use of information potential was analyzed in order to influence the opponent's 

behavior and demonstrate intentions and national interests. 

Information wars distort reality in the public consciousness, and their outcome 

may lead to profound social changes in society and significantly affect the process of 

making important political decisions in the states and on the course of international 

conflicts in general. 

Key words: information confrontation, information space, international 

conflict. 
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Информационный фактор в международных конфликтах 

В данной статье рассматривается влияние информационного фактора на 

международные конфликты. С начала XXI в. количество международных 

конфликтов регулярно увеличивается, а главной причиной их возникновения 

является стремление государств реализовать свои геополитические интересы. 

В современном мире происходит переход от классических военных конфликтов к 

информационным, что можно объяснить уровнем развития научно-

технологического прогресса и увеличением информационного влияния в 

современном обществе, а также тем, что информационное воздействие на 

оппонента и его систему управления более эффективно и дешевле физического 

уничтожения. Изменения в социальных и информационных процессах 

государства согласно поставленным целям – основная задача информационной 

войны на современном этапе. В статье акцентируется внимание на 

использование информационно-психологических технологий в современных 

конфликтах, суть которых заключается в навязывании манипулятором системы 

ценностей своего государства на традиционное мировоззрение другого через 

медиа и путем межличностной и сетевой коммуникации. Современные 

международные конфликты в значительной степени происходят в медийном 

пространстве, где идет борьба за национальное и международное сознание. 

В этой статье на примере российско-украинского конфликта 

рассматривалось влияние информационного фактора на ход международного 

противостояния и было проанализировано использование информационного 
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потенциала в целях воздействия на поведение оппонента и демонстрации 

намерений и национальных интересов. 

Информационные войны искажают реальность в общественном сознании, 

а их результат может вызвать глубокие социальные изменения в обществе и 

существенно повлиять на процесс принятия важных политических решений в 

государствах и на ход международных конфликтов в целом. 

Ключевые слова: информационное противостояние, информационное 

пространство, международный конфликт. 

 

Вступ. Кін. ХХ – поч. ХХІ ст. ознаменувався зростанням міжнародних 

конфліктів, головною причиною яких було прагнення держав реалізувати свої 

геополітичні інтереси. Науково-технічний прогрес та велика частка 

інформаційної складової в основі сучасної цивілізації спричинила перехід 

конфліктів з військової сфери в інформаційну. Досвід останніх збройних 

конфліктів показує, що одними з найважливіших механізмів війни стають не 

тільки зміни у військовій справі, але й інформаційна революція, яка вже зараз 

набрала значних обертів. Перший досвід ведення інформаційної боротьби як 

однієї зі складових військового протистояння, був здобутий під час війни на 

Перській затоці у 1991 р. Тоді вперше були застосовані сили «спеціального 

призначення», основним завданням яких було усіляко дестабілізувати ситуацію 

всередині країни, наприклад, організуючи антиурядові виступи, підтримуючи 

повстанські та партизанські рухи, збираючи розвідувальні дані та ін. Основними 

формами застосування сил спеціальних операцій тоді були: розвідувальна, 

диверсійна, анти диверсійна, антитерористична, інформаційно-психологічна 

тощо. Після цього випадку багато держав почали застосовувати методи 

інформаційного протистояння або для збереження домінантного положення, або 

як інструменти нарощування політичного впливу.  

Сьогодні інформаційне протистояння акторів на міжнародній арені стає 

визначальним фактором у формуванні балансу сил. Це протистояння встановлює 

нові геополітичні центри та визначає геополітичну міць і становище акторів-

конкурентів. 

Аналіз джерел. Західні дослідники Л. Козер, Дж. Адамс, Б. Маєр, 

Дж. Максвел, Л. Крісберг, М.Дойч, Р.Дарендорф вивчали природу та сутність 

міжнародного конфлікту, характеристики його основних суб’єктів. Серед 

вітчизняних науковців вивченням чинників міжнародних конфліктів та 
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врегулювання інформаційних війн займаються Т. Бельська, Т. Ісакова, В. Кіпень, 

С. Лабуш, М. Ожеван, Г. Почепцов та ін.  

Постановка завдання. Мета статті – дослідити вплив інформаційного 

фактора на міжнародні конфлікти. 

Основна частина. В наш час практично всі держави втягнуті в 

геополітичні протистояння, а науково-технічний прогрес, високий рівень 

розвитку інформаційних технологій в деяких державах, докорінна зміна 

геополітичної картини світу кін. ХХ – поч. ХХІ ст. та інші фактори значно 

вплинули на характер геополітичного протиборства.  

Конфліктна ситуація виступає причиною обміну інформацією між усіма її 

учасниками. На хід конфліктної ситуації значно може вплинути застосування 

різних інформаційних інструментів. Наприклад, інформаційний тиск учасників 

конфлікту один на одного може чинитися з метою корекції поведінки сторін 

задля досягнення власних цілей та інтересів [4, с. 37].  

У період кризи, використовуючи свій інформаційний потенціал, країна 

може демонструвати свої наміри та проінформувати противника про свої 

національні інтереси з метою впливу на його механізми прийняття рішень 

[8, с. 10]. Інформаційна політика держави під час конфлікту має висловлювати 

національні військово-політичні цілі та впливати на бачення ситуації 

противником. Інформаційно-психологічні технології можуть бути використані 

для корегування дій сторін конфлікту або для маніпуляцій під час прийняття 

політичних рішень. А отже, застосування ефективних технологій може вплинути 

на результат міжнародного конфлікту. 

Сучасне агресивне інформаційно-психологічне протистояння породжує 

локальні війни та збройні конфлікти, які стають індикатором інформаційно-

психологічної війни. Зазвичай це регіональні політичні конфлікти, стосовно яких 

світова спільнота робить спроби вплинути на хід конфлікту шляхами 

інформаційного впливу [4, с. 119]. 

 У сучасному інформаційно-психологічному протистоянні збройні 

конфлікти грають другорядну роль. Сьогодні перенесення політичної боротьби в 

інформаційно-психологічну площину збільшує ризик виникнення локальних 

збройних конфліктів. Технології інформаційної війни набули широкого 

застосування в силу їх відносної дешевизни, доступності та ефективності, тому, 

можна казати, що інтенсивність їхнього використання в політичній боротьбі буде 

зростати [7, с. 17]. 
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Для того, щоб змінити напрямок розвитку конфлікту, зацікавлена сторона  

проводить психологічну роботу з населенням(інформаційний вплив) в зонах 

конфліктів, керуючись п’ятьма основними правилами: 

– правило спрощення: орієнтація на найменш досвідченого члена 

суспільства та апелювання до його емоцій; важливою вимогою є максимальне 

спрощення об’єкта впливу. Багатозначність, наявність напівтонів є 

неприйнятними для інформаційного впливу; 

– правило перебільшення та перекручення. Для створення позитивного та 

негативного іміджу якості об’єкта робиться акцент на подіях, не обов’язково 

значних, але таких, що працюють на ідею; за умови недостатньої чіткості 

матеріалу його просто перекручують [6]; 

– правило оркестрування або замовчування. Як визначив Й. Геббельс, 

«важливо не те, про що пишуть в газетах, важливо те, про що в них не пишуть». 

За матеріалами Р. Герценштейна, одним з основних способів такої пропаганди 

було замовчування. Подібні підходи широко використовують і сьогодні, 

особливо це стосується російських ЗМІ; 

– правило переливання – полягає у використанні таких фактів, які 

відповідають настановам і стереотипам суспільства [6]; 

– правило спільності та зараження. Це правило полягає у зверненні до 

загальновідомих понять [6].  

Не менш важливими є культурно-ціннісні фактори регулювального 

впливу інформаційно-психологічних технологій на сучасні конфлікти. Їхня суть 

полягає в застосуванні ціннісних установок, що лежать в основі психологічного 

впливу одних культурних спільнот на інші, чиї цінності можуть дуже різнитися. 

Особливо може дати очікуваний ефект і наблизити державу маніпулятора до 

досягнення поставленої мети поступове накладання системи цінностей своєї 

держави на традиційний світогляд іншої [2, с. 6]. Все це є можливим лише 

завдяки застосуванню технологій інформаційно-психологічного характеру на 

масову та індивідуальну свідомість через медіа та шляхом міжособистісної, 

внутрішньогрупової та мережевої комунікації [2, с. 7]. 

ЗМІ сьогодні є найефективнішим інструментом інформаційно-

психологічного впливу – завдяки діяльності ЗМІ формується і підтримується 

інформаційне середовище геополітичного конфлікту. Сучасні міжнародні 

конфлікти значною мірою відбуваються в медійному просторі, де триває 

боротьба за національну та міжнародну свідомість. Поряд із військовою 
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технікою найважливішими стають комунікаційні ресурси, оскільки конфлікти 

підкріпляються інформаційними війнами. 

Невіддільною складовою інформаційно-психологічного впливу на 

конфлікт є рівень розвитку національних інформаційно-кібернетичних 

технологій суб’єктів міжнародних відносин, самостійної розробки та 

випробувань у реальних міжнародних конфліктах [8, с. 28]. 

Враховуючи особливості кіберпростору, кібератака проти будь-якої 

держави може спровокувати міжнародний конфлікт, в тому числі в фізичному 

просторі, оскільки, з одного боку, в умовах глобального взаємозв'язку 

інформаційних інфраструктур держав складно розрахувати масштаб і наслідки 

такої атаки, з іншого – відповідні заходи постраждалої сторони можуть бути 

непропорційними в зв'язку зі складністю визначення джерела та ймовірністю 

помилкової оцінки ситуації. Це може спричинити відкриті військові конфлікти із 

застосуванням традиційних видів озброєнь [1].  

Слід також зазначити, що технології психологічного впливу дійсно здатні 

перетворити некеровану ситуацію в підконтрольну і посадити учасників 

конфлікту за стіл переговорів. Інформаційно-психологічні технології можуть 

повернути міжнародний конфлікт у мирний перебіг. Такий ефект досягається 

шляхом створення у населення відповідного образу конфлікту, який сприяє 

послабленню інтенсивності протікання конфлікту та створенню умов стабілізації 

політичної ситуації [4].  

Результати інформаційного конфлікту мають вагомий вплив на процес 

прийняття найважливіших політичних рішень у світі. Світова політична еліта 

використовує результати інформаційних воєн як фундамент для легітимації своїх 

рішень і реалізації геополітичних цілей. 

Щоб зрозуміти значущість інформаційного чинника у міжнародних 

конфліктах розглянемо конфлікт в Україні. Історично так склалося, що Україна 

знаходиться на лінії зіткнення двох цивілізацій – Заходу і Сходу, і зараз вона 

потрапила під активний цілеспрямований інформаційний тиск з обох боків, які 

прагнуть включити її до сфери свого геополітичного впливу. Прагнення держав 

до інформаційного домінування і здійснення повного контролю за змістом 

інформаційних потоків загострює конфлікт в Україні; йде постійна боротьба за 

домінування в ідеологічній та культурній сферах. Не таємниця, що США та Росія 

є найбільш зацікавленими сторонами в подіях в Україні, тому розглянемо їх 

основні інтереси та цілі. 
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Росія в цьому конфлікті зацікавлена в його затягуванні з метою 

поглиблення розколу, який існує у соціальному, економічному, політичному та 

інших вимірах українського суспільства. Щоб затягнути конфлікт на 

невизначений термін, РФ постійно намагається дестабілізувати ситуацію в 

Україні. З метою підтримання проросійських настроїв та поширення 

проросійської позиції у населення, вона фінансує інформаційно-

пропагандистську діяльність, здійснює масову пропаганду російських ЗМІ та 

створює проросійські веб-ресурси. Створення єдиного та контрольованого 

інформаційного простору з боку РФ сприяє формуванню зашореного світогляду 

у населення, що унеможливлює мирне вирішення конфлікту. Головною метою 

РФ є територіальний розкол України. Для цього у суспільну свідомість 

впроваджується ідея відмінності між різними частинами України, що провокує 

ворожі настрої серед українців. РФ завдяки постійній інформаційно-

пропагандистській діяльності вдалось переконати частину населення України в 

тому, що Захід є головною небезпекою для України та перетворила ідею 

євроінтеграції та західних цінностей у цілому в негативну. 

США проводять потужну інформаційну кампанію навколо україно-

російського конфлікту. Головним інтересом США є також затягування конфлікту 

в Україні та його подальший розвиток. Задля досягнення цієї мети, США 

скеровують зовнішньополітичний курс нашої держави таким чином, щоб кризові 

відносини з Росією досягли свого піку. Це досягається маніпулятивним впливом 

на думку політичної еліти та формування оцінки конфлікту населенням, вигідної 

для США [5]. Американці зацікавлені в проєвропейському виборі України 

оскільки це є «гарантією спокою» Європи та їх самих, тому вони проводять 

потужний ідеологічний вплив, використовуючи вже стандартну для них схему 

поширення демократичних цінностей, що сприяє укоріненню антиросійських 

настроїв в суспільстві. 

Варто зауважити, що за останні три роки відбулась американізація 

українського інформаційного простору, наприклад, українські ЗМІ почали 

подавати інформацію за прикладом американських (персоналізація, діалог із 

глядачем, апелювання до його емоцій), а це однозначно впливає на процес  

прийняття та осмислення інформації. Зазначимо, що в згаданий період активно 

поширюється проамериканський погляд на конфлікт в Україні, тим самим 

відбувається загострення розбіжностей, і зменшення зацікавленості населення в 

налагодженні мирних міждержавних вдносин із РФ. 
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 Головна мета Сполучених Штатів полягає в доведенні україно-

російського конфлікту до кризової точки та остаточна зміна політичного курсу 

України, орієнтованого на євроінтеграцію. З цією метою США проводять 

інформаційну лінію, згідно з якою РФ постає як головна загроза для України та 

Заходу в цілому, що сприяє трансформації конфлікту в довгостроковий. 

Інтенсивний вплив США призвів до від’єднання України від Росії в 

цивілізаційно-культурній площині, і як результат, небажання українців 

ідентифікувати себе і росіян як народів-побратимів [5].  

Отже, проаналізувавши вищесказане, можна зазначити, що і РФ, і США 

підвищують присутність в інформаційному просторі України. Це зумовлено 

прагненням керівництв іноземних держав та міжнародних структур впливати на 

зовнішню та внутрішню політику нашої держави, вона має під собою політичне 

та економічне підґрунтя, вмотивоване бажанням забезпечити власні національні 

інтереси. Зацікавлені сторони здійснюють інформаційний вплив через 

нав’язування потрібних поглядів і норм поведінки та формування нових 

стереотипів, що має на меті маніпулювання індивідуальною та суспільною 

свідомістю.  

Інформаційні кампанії Росії та США вже досягли певних результатів, 

тож, можна говорити про розкол українського суспільства на два табори – 

східний та західний, які, відповідно, потрапляють під вплив російського і 

західного інформаційного просторів, що сприяє загостренню конфлікту в 

державі. Інформаційні впливи, з боку РФ, США та європейських країн 

дестабілізують суспільно-політичну, культурну та економічну ситуації в країні, 

сприяючи безконтрольному протіканню самого конфлікту, що дестабілізує 

ситуацію в регіоні та наявний світовий устрій в цілому. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що сучасні міжнародні 

конфлікти значною мірою відбуваються в медійному просторі, де триває 

боротьба за національну і міжнародну свідомість. Інформаційні війни поступово 

виходять на перший план; класичні військові конфлікти стають другорядними й 

використовуються як інструмент, або важіль впливу в інформаційному 

протистоянні. 

За останні двадцять років ЗМІ сприяли виникненню та загостренню 

більшості міжнародних конфліктів, роздмухуючи упередження суспільства часто 

догідливою інформацією, а також формуючи некоректний погляд міжнародної 

спільноти на самі конфлікти. 
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Прискорений розвиток інформаційних технологій та зростання 

електронних ЗМІ наблизили до реальності проекти створення комплексних 

інформаційних систем, що сприяють трансформації конфліктів шляхом 

поєднання політичних і військових заходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСАТЛАНТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ СЬОГОДЕННЯ 

  

Двосторонні відносини США-ЄС відіграють принципово важливу роль у 

світовій політиці. У статті досліджуються відносини трансатлантичного союзу. 

Відносини Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу, незалежно від позиції 

США – єдиної глобальної держави, базуються на принципах взаємозалежності. 

Суперечності, які виникають з окремих питань, не мають стратегічного і, тим 

більше, вирішального характеру. Вони не можуть спровокувати 

фундаментальний конфлікт, насамперед, через аналогічні ціннісні та цільові 

орієнтири в проведенні зовнішньої політики. У сьогоденні Євросоюз та 

Сполучені Штати чинять найбільший вплив на регулювання міжнародних 

відносин та вирішують різнобічні питання світового масштабу. США і ЄС мають 

як спільні, так і конкурентні галузі взаємовідносин, проте інтереси обох 

наддержав завжди були і є збалансованими. Цей союз часто координує свою 

діяльність та веде спільну роботу. У майбутньому новими тенденціями у 

розвитку є перевага у політиці рівноправності у двосторонніх інтеракціях. 

Протягом історичного розвитку відносини між Сполученими Штатами та 

Європою проходили через різні етапи, деякі політологи та історики говорять про 

суперництво та протистояння між ними, проте здебільшого їхня співпраця 
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завжди була і є орієнтована на встановлення безпеки у світі, демократії, 

забезпечення прав і свобод людині, урегулюванню торговельних відносин та ін. 

Також у статті схарактеризовано відносини Євросоюзу та Сполучених Штатів 

Америки на основі ретроспективного аналізу даних відносин впродовж останніх 

десятиріч, виявлено причини дихотомії відносин між об’єднаною Європою на 

США на сучасному етапі та окреслено тенденції та перспективи 

трансатлантичної взаємодії у найближчому майбутньому. Також досліджуються 

зміни відносин між Сполученими Штатами Америки та об’єднаної Європи за 

часів правління таких президентів Сполучених Штатів Америки як Джордж Буш 

– молодший, Барак Обама та Дональд Трамп. 

Ключові слова: трансатлантичний союз, відносини ЄС та Європи, 

трансатлантична тріщина, геополітика, Сполучені Штати Америки, Євросоюз.  
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Features of transatlantic interaction in today's world politics 

US – EU bilateral relations play a crucial role in world politics. The article 

investigates the relations of the transatlantic alliance. Relations between the United 

States and the European Union, regardless of the position of the United States – the 

only global state, are based on the principles of interdependence. Contradictions that 

arise from separate issues do not have a strategic and, moreover, decisive character. 

They can not provoke a fundamental conflict, primarily because of similar values and 

targets in the conduct of foreign policy. In the present, the European Union and the 

United States have the greatest influence on the regulation of international relations, 

and they resolve global issues on a global scale. The United States and the EU have 

both a common and competitive relationship, but the interests of both superpowers 

have always been and are balanced. This union very rarely coordinates its activities, 

and very rarely does it work together. In the future, new trends in development will 

have the advantage of a policy of equilibrium in bilateral interactions. During the 

historical development, relations between the United States and Europe took place at 

various stages, some political scientists and historians talk about rivalry and 

confrontation between them, but for the most part, their cooperation has been and is 

focused on establishing security in the world, democracy, human rights and freedoms, 

and regulation trade relations, etc. The article also describes the relations between the 
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European Union and the United States on the basis of a retrospective analysis of these 

relations over the past decades, we will find out the causes of the dichotomy of the 

relationship between the united Europe in the USA at the present stage and outline the 

trends and prospects for transatlantic interaction in the near future. It also explores how 

the relationship between the United States of America and united Europe during the 

reign of such United States presidents as the United States is changing; George W. 

Bush – Jr., Barack Obama and Donald Trump. 

Key words: transatlantic union, EU and European relations, transatlantic 

fracture, geopolitics, United States of America, European Union. 
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Особенности трансатлантического взаимодействия в мировой 

политике настоящего времени 

Двусторонние отношения США-ЕС играют принципиально важную роль 

в мировой политике. В статье исследуются отношения трансатлантического 

союза. Отношения Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, независимо от 

позиции США – единственной глобальной державы, основанные на принципах 

взаимозависимости. Противоречия, возникающие по отдельным вопросам, не 

имеют стратегического и, тем более, решающего характера. Они не могут 

спровоцировать фундаментальный конфликт, прежде всего, из-за аналогичных 

ценностных и целевых ориентиров в проведении внешней политики. 

В настоящем времени Евросоюз и Соединенные Штаты оказывают больше 

влияния на регулирование международных отношений, и решают 

разносторонние вопросы мирового масштаба. США и ЕС имеют как общие, так и 

конкурентные отрасли взаимоотношений, однако интересы обеих сверхдержав 

всегда были и являются сбалансированными. Этот союз координирует свою 

деятельность и ведет совместную работу. В будущем новыми тенденциями в 

развитии есть преимущество в политике равноправия в двусторонних интер 

акциях. На протяжении исторического развития отношения между 

Соединенными Штатами и Европой проходили через разные этапы, некоторые 

политологи и историки говорят о соперничестве и противоречиях между ними, 

однако по большей части их сотрудничество всегда было и есть ориентировано 
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на установление безопасности в мире, демократии, обеспечении прав и свобод 

человека, урегулированию торговых отношений и др. Также в статье 

охарактеризованы отношения Евросоюза и Соединенных Штатов Америки на 

основе ретроспективного анализа данных отношений в течение последних 

десятилетий, обнаружены причины дихотомии отношений между объединенной 

Европой и США на современном этапе и обозначены тенденции и перспективы 

трансатлантического взаимодействия в ближайшем будущем. Также исследуется 

как меняются отношения между Соединенными Штатами Америки и 

объединенной Европой во времена правления таких президентов Соединенных 

Штатов Америки как; Джордж Буш – младший, Барак Обама и Дональд Трамп. 

Ключевые слова: трансатлантический союз, отношения ЕС и Европы, 

трансатлантическая трещина, геополитика, Соединенные Штаты Америки, 

Евросоюз. 

 

Вступ. Відносини між США та Європою у постбіполярний період 

характеризувалися наростанням суперечностей як у військово-стратегічній 

царині, так і у питаннях торговельно-економічного співробітництва. 

Дослідження сучасних тенденцій трансатлантичних відносин, виокремлення 

перспективних аспектів співробітництва між Європою та Америкою у 

майбутньому, постає актуальним з огляду на потребу як у протидії спільним 

загрозам світовій безпеці, так і у стабілізації сучасної системи міжнародних 

відносин в цілому. Тому нами були поставлені такі завдання: 

– схарактеризувати відносини між ЄС та США на основі 

ретроспективного аналізу цих відносин впродовж останніх десятиріч; 

– виявити причини дихотомії відносин між США та ЄС на сучасному 

етапі; 

– окреслити тенденції та перспективи трансатлантичної взаємодії у 

найближчому майбутньому. 

Аналіз нових досліджень і публікацій. У світовій політиці на рубежі 

тисячоліть намітилась так звана «трансатлантична тріщина», про яку написано 

чимало праць як західних, так і вітчизняних авторів. Тема відносин ЄС та США 

дуже чітко досліджується у книзі «Відносини ЄС – США. Трансатлантична 

тріщина» 2006 р. «Трансатлантичну тріщину» також описував американський 

політолог Р. Кейган. Аналізуючи його праці, можна сказати, що на його думку, 

між США та ЄС пролягла прірва, всі переговори ведуться тільки з точки зору 

американської сили, а Євросоюзу не залишається нічого, окрім нарощування 
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військового потенціалу для адекватної відповіді у разі загострення ситуації. 

З вітчизняних дослідників можна виокремити А. Гальчинського, який розглядав 

питання розколу у союзі США та ЄС у своїй статті «Європа і США: геополітичне 

суперництво» (2002 р.). Також можна зазначити одну з останніх українських 

робіт українського вченого Г.Панченка «Трансатлантична тріщина у відносинах 

між США та ЄС на початку XXI ст.» Він аналізує різні підходи до визначення 

цього явища і доходить висновку про недоцільність заперечення його існування.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Традиційно 

трансатлантична взаємодія трактується як відносини між США та 

Європейським Союзом, як співробітництво по лінії «Захід – Захід» завдяки 

спільним історичній та культурній спадщині, цінностям (демократія, права 

людини, ринкова економіка), векторам і темпам розвитку суспільних систем 

тощо. Враховуючи високий рівень економічних і торговельних зв’язків та 

співпрацю в галузі безпеки – процеси, що прискорили взаємну зацікавленість і 

взаємну залежність між ЄС та США впродовж останніх десятиріч. 

Проте на міжнародній арені відносини Сполучених Штатів та ЄС 

характеризуються своєрідною двоїстістю, оскільки включають не тільки 

елементи співробітництва, але й суперництва, а також дихотомію періодів 

інтенсифікації трансатлантичної взаємодії із періодами «прохолоди» у 

відносинах при збереженні стратегічного партнерства і ціннісно-культурної 

єдності. У постбіполярний період відбулося як переосмислення Європою 

власного геополітичного статусу відносно США, так і переосмислення 

Сполученими Штатами ролі й місця Західної Європи у системі американських 

геостратегічних пріоритетів. Партнерство ЄС та США, загартоване 

протистоянням спільному ворогу в період холодної війни, із часу падіння 

Берлінського муру і донедавна характеризувалося поступовим, але невпинним 

зменшенням впливу на світову політику та економіку. До того ж 

інтенсифікувався процес тіньового суперництва між США та ЄС, що включає 

конкурентну боротьбу в різних сферах – від культурної до економічної та 

геополітичної. Проте матеріалізація загрози західним демократичним цінностям 

на сході європейського континенту знову актуалізувала трансатлантичну 

співпрацю в галузі безпеки. 

Спільні цінності є помітним аспектом сильних та давніх відносин між 

США та Європою. Але наразі, хоча США, здається, наближаються до Європи за 

деякими заходами (опитування Pew показує, що Америка стає менш релігійною 

та більш ліберальною щодо прав геїв та рекреаційних наркотиків), існують чіткі 
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докази того, що різниця у думках стає більш вкоріненою. Розкол над 

приєднанням до AIIB є найновішим з них, що є видимим симптомом більшої 

принципової різниці у думці щодо Азії. США та ЄС не мають торговельної 

конкуренції, не дивлячись на різницю в американських та європейських 

інтересах та стратегіях. У кожної сторони є свої торговельні інтереси, але вони, в 

цілому, майже однакові. Економічні відносини США та ЄС є вигідними для обох 

сторін, торгівля та фінансові ринки є важливою складовою частиною успіху 

Європи. ЄС і США спільно виробляють майже 60 % світової промислової 

продукції, їх щоденний внутрішній товарообіг становить 2 млрд доларів США, 

при цьому обсяг трансатлантичної торгівлі становить приблизно 370 млрд 

доларів на рік. 

Варто зазначити, що трансатлантичні відносини європейських країн із 

США були надзвичайно пріоритетними для Сполучених Штатів ще до створення 

Європейського Союзу, і наразі робота в цьому напрямку досі триває. Європа та 

США мають єдину культурну та історичну спадщини, завдяки цьому дані 

відносини та сформувались. Вони характеризуються однаковими політичними та 

демократичними цінностями. Демократизація, стабільність, захист прав людини, 

загальний економічний та соціальний розвиток країн є основними точками 

перетину. Г. Кіссінджер, вважав, що окрім чітко визначених принципів 

взаємного захисту, характерних для традиційного союзу, північноатлантичні 

держави створили цілу мережу відносин, покликаних зміцнити основи спільного 

політичного майбутнього. 

Якщо здійснити невеликий екскурс в історію, можна зрозуміти наскільки 

глибоке коріння мають відносини між Європою та Америкою.  

Після завершення Другої світової війни Європа була особливо сильно 

виснажена від її руйнівних наслідків: критичний стан економіки, суцільна 

політична нестабільність, особисті страждання населення. Сполучені Штати 

після нетривалих переговорів, глибокого аналізу ситуації зрозуміли, що єдиною 

надією для відновлення Європи залишається допомога США і саме досягнення 

економічної стабільності в цьому регіоні якнайкраще відповідає інтересам 

Америки. Друга світова війна та участь американців військовою допомогою та 

економічною підтримкою закріпила позиції та вплив США на континенті. 

Подальше співробітництво між Європою та Америкою має особливі 

наслідки після 50-х років, коли американці побачили в європейських структурах 

потужну силу, а саме, європейці енергійно взялись за організаційне 

будівництво. Такому стрімкому розвитку та політико-економічним досягненням 
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ЄС має бути вдячним США. І через деякий час в Америці також зрозуміли, що 

створили собі сильного конкурента. 

Сьогодні трансатлантичний союз Сполучених Штатів Америки та 

об’єднаної Європи є основою західної цивілізаційної геополітичної стратегії: 

у світовій політиці США та ЄС у більшості питань виступають з єдиних позицій. 

У сучасних умовах під впливом цих двох світових суб’єктів політики 

змінюються вектори взаємодії та стратегії міжнародних відносин у світовому 

масштабі. Проте наразі Європа стає сильнішим геополітичним актором, 

і в трансатлантичному союзі європейці прагнуть мати самостійну роль. 

Але Євросоюз залишається партнером Сполучених штатів в економічній галузі 

та галузі світової безпеки. Економічні відносини залишаються певним 

протистоянням торговельно-економічного виду. Економічне шпигунство, 

торговельні війни відбуваються сьогодні та відбуватимуться у майбутньому. 

Загалом це є позитивним моментом, який повсякчас стимулює сторони і 

базуються вони на безпеці. Безперечно, і надалі триватимуть суперечки щодо 

трактування ролі і внеску США і країн ЄС щодо підтримки стабільності та 

безпеки на європейському континенті. США продовжуватимуть звинувачувати 

європейців в тому, що ті витрачають недостатню кількість фінансів та інших 

ресурсів на оборону та захисні системи. Водночас, європейці продовжуватимуть 

нарощувати власні ініціативи щодо самостійного підтримання безпеки в Європі, 

не припинять і надалі приймати пряму допомогу США та НАТО. ЄС сповідує ті 

самі ідеї, що й США.  

Безперечно, стратегічне військове партнерство є показником стабільності 

й рівноваги у західному регіоні. Головними для Євросоюзу і країн-членів блоку 

залишаються охорона кордонів, поліційна і судова сфери. ЄС невпинно і 

наполегливо здійснює довгострокові перетворення, робить обмежене технічне 

сприяння. Та, не зважаючи на вищевказане, ЄС постійно організовує теоретично-

практичні тренінги, надає допомогу прикордонним військам. Зі свого боку, США 

надають допомогу в питаннях воєнної безпеки, проводять навчання і 

забезпечують матеріальну підтримку. Одним із найбільших досягнень 

Сполучених Штатів є організація системи протиракетної оборони (ПРО), що 

надає гарантії зменшення вразливості США для обмеженого ракетного нападу, 

співпрацю з союзниками у створенні спільної системи озброєнь, контроль 

поширення засобів масового ураження, боротьбу з тероризмом. 

Процес європейської інтеграції йде повільно і суперечливо, але вже зараз 

очевидно, які безпрецедентні можливості він відкриває для європейців у сфері 
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економіки, політики й оборони. Створення Європейського Союзу та введення 

єдиної європейської валюти дозволили багато в чому зблизити основні 

показники економічного і військового розвитку європейських країн і США. Між 

Брюсселем і Вашингтоном є невирішені та конфлікті ситуації. Насамперед – 

проект «Захист вітчизняних виробників у США». Це достатньо суперечливе 

питання, адже відсоток на імпорт встановлюють Штати, і одночасно, ці відсотки 

не узгоджуються з іншими партнерами. Вашингтон цілеспрямовано веде 

політику нав’язування та диктування своїх правил у багатовекторному світі. 

Натомість Європа відкрито невдоволена торговими обмеженнями та високими 

податками на експорт.  

За часів правління Дж. Буша – мол. відбулася так звана «трансатлантична 

тріщина». Вважають, що Дж. Буш – мол. не звертав увагу на проєвропейський 

вектор політики та ігнорував інтереси та думку європейських партнерів. 

У відносинах ЄС та США виник ряд непорозумінь (між країнами-членами НАТО 

і США) після закінчення «холодної війни» та розпаду СРСР, ці непорозуміння 

потребують нового підходу у їх вирішенні. І лише вироблення нової політичної 

стратегії могло їх або зберегти, або ще більше ускладнити. Сполучені Штати 

звичайно хотіли би знаходитись в однополярній системі, де б вони відчували 

себе єдиною провідною країною. Дуже часто вони діяли так, наче однополярна 

система і справді існує. Водночас, провідні країни ЄС загалом усвідомлювали 

спрямованість Америки до глобальної гегемонії, і відсторонювались від 

підтримки такого розвитку подій. Такий супротив і неприйняття політики США 

стало причиною низки політичних непорозумінь. 

Під час другого президентського терміну Дж. Буша – мол. США 

проводило політику взаємодії з Євросоюзом. Після обрання президентом США 

Б. Обами, кандидата від демократичних сил, викликало великі сподівання на 

пожвавлення та вирівнювання відносин по обидва береги Атлантики й практично 

започаткувало новий їх етап. Барак Обама одразу виявив готовність відмовитися 

від доктрини односторонніх дій в політиці, уважніше вивчав і враховував думку 

та позицію європейських союзників США. Започатковані нові підходи у 

взаємовідносинах із союзниками в Європі цілком відповідають типовій для 

демократів платформі та є визнанням цінностей міжнародних інститутів, 

багатосторонніх механізмів співробітництва. 

У відносинах США – ЄС відбуваються помітні поглиблення співпраці, 

інтеграція з одного боку, і самостійність політики ЄС з іншого. Основною 

причиною для інтеграції можна вважати внутрішню узгодженість і посилення 
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єдності всередині самого ЄС, проведення та впровадження гармонізації 

стандартів і регулятивних механізмів. Ведення такої політики надало підстави 

казати про формування нового зрізу взаємин ЄС і США. Глобальні зміни 

відбулися в сфері керування: запроваджені посади постійного президента 

Європейського союзу / Європейської ради; посади верховного представника з 

питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки; розширенні 

застосування голосування кваліфікованою більшістю у сфері зовнішньої 

політики (призначення Високого представника ЄС, організація роботи 

Європейського оборонного агентства) тощо.  

США зі свого боку відповіли наступним кроком: під час саміту НАТО в 

квітні 2009 р. Б. Обама визнав, що відносини між США та ЄС в останні роки не 

розвивалися в потрібному напрямку, і, тому в майбутньому США стануть 

активно розвивати дружні та партнерські відносини. Такі заяви можна оцінити як 

повне оновлення стосунків між США – ЄС. Наслідком такої політики, хоча б до 

завершення другого терміну президентства Б.Обами, призведе до поглиблення їх 

зовнішньополітичної інтеграції та встановленню рівномірних і рівноправних 

стосунків, підтримання яких надасть можливість спільними зусиллями вирішити 

будь-які проблеми ХХІ-го століття у світовому масштабі. 

Насправді великим досягненням, що характеризує відносини ЄС – США є 

зміна статусів сторін у бік рівноправності. Головним питанням сьогодення є 

тенденція до отримання повної незалежності ЄС у відносинах із США. Під час 

президентства Барака Обами сторонам вдалося дійти до загального розуміння 

взаємовигідності багатостороннього міжнародного співробітництва європейців і 

американців. За словами Б.Обами «Америка надто часто недооцінювала головну 

роль Європи у світі», про що він заявив під час європейського турне на саміті 

присвяченому G20 і річниці організації НАТО. Основною перешкодою ЄС на 

цьому етапі стає подолання бюрократичних механізмів для узгодження спільних 

дій, прийняття відповідних рішень на внутрішньому рівні.  

Таким чином, стратегія Білого дому передбачає подальшу вибудову 

відносин з країнами Європейського Союзу, розвиток європейських та 

трансатлантичних інституцій у рамках спільних американсько-європейських 

політичних проектів та програм. Отже, значення нової зовнішньополітичної 

стратегії і тактики США в Європі має суспільно-політичне значення для 

розуміння основних напрямків формування нового світового устрою. 

Взаємовідносини США з європейськими країнами зосереджена на збереженні, 

розвитку досягнутих домовленостей в економіці та безпеці, спрямована на 
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будівництво нового формату політичної діяльності західної демократичної 

спільноти на міжнародній арені. Помічене деяке зміщення у критеріях 

відповідальності та ступеня втручання в політику інших країн призводить до 

порушення рівноправності інтересів та до відмінності у визначених ключових 

домовленостях. З метою зменшення впливу на відносини таких зміщень 

президент Б. Обама презентував план, який передбачає поступовий розвиток 

стратегічного партнерства США та ЄС. Наприклад, укладення угоди про 

Північноатлантичну зону вільної торгівлі, повернення до укріплення системи 

безпеки держав НАТО, зміни військової політики з початком геополітичних 

маневрів Росії.  

Після обрання Президента США Дональда Трампа стосунки між ЄС та 

США погіршуються. Як заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар 

Габріель, політика Д. Трампа робить європейські країни більш слабкими. Зігмар 

Габріель також зазначає, що дії США ідуть проти інтересів Євросоюзу, в той час 

коли західні країни стають слабшими. Він вважає, що той, хто послаблює 

охорону навколишнього середовища, прискорює зміни клімату, а також продає 

більше зброї в зонах бойових конфліктів, не збирається політично вирішувати 

релігійні конфлікти, ставить мир в Європі під загрозу. Цитуючи Габріеля: 

«Адміністрація Трампа хоче скасувати угоди щодо клімату, хоче забезпечити 

військові дії в кризових регіонах і не дозволяє людям з певних релігійних кіл 

в'їжджати до США. Якщо європейці не будуть рішуче заперечувати проти цього 

прямо зараз, міграційний потік до Європи буде продовжувати рости. Ті, хто не 

заперечує цій політиці США, – винні». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. В процесі 

ретроспективного аналізу були виявлені такі особливості трансатлантичних 

взаємодій на сучасному етапі: США та ЄС не мають торговельної конкуренції, в 

них однакові демократичні та політичні цінності. Але Вашингтон 

цілеспрямовано веде політику нав’язування та диктування своїх правил у 

багатовекторному світі, а Європа незадоволена торговими обмеженнями та 

високими податками на експорт. 

Розбіжності у реалізації політики впродовж десятиріч були звичайними 

супутниками трансатлантичної взаємодії, проте останнім часом і список 

розбіжностей, і ступінь глибини різниці у сприйнятті ще донедавна спільної, 

«західної» соціально-економічної парадигми, зростає. Питання, які розділяють 

Захід, вміщують дії США на Близькому Сході, починаючи із вторгнення до Іраку 

у 2003 р. і до недавньої ролі НАТО у боротьбі проти ІДІЛ, позицію щодо Росії та 
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щодо антиросійських санкцій, механізми енергетичної незалежності й проблеми 

зміни клімату. 

Таким чином, відносини між США та ЄС характеризуються своєрідною 

двоїстістю, тому що відносини мають не тільки елементи співробітництва, але і 

суперництва, також дихотомію періодів інтенсифікації трансатлантичної 

взаємодії. 

Причина дихотомії у відносинах між США та ЄС криється, перш за все, в 

економічній конкуренції на економічному рівні. Про це свідчить та кількість 

заходів, що їх впроваджено ЄС, починаючи з моменту його активної інтеграції та 

дотепер, коли ми можемо сказати про поступове, але рішуче відокремлення 

європейської економіки від американської. 

Окреслено сучасні тенденції та перспективи трансатлантичної взаємодії у 

найближчому майбутньому. Слідкуючи за політикою Дональда Трампа можна 

сказати, що стосунки між США та ЄС значно погіршуються. Початок діяльності 

новообраного президента США Дональда ТРАМПА змушує керівництво 

Європейського Союзу замислюватись над тим, в якому аспекті будуть 

розвиватися в найближчому майбутньому відносини по лінії Вашингтон – 

Брюссель. Розуміючи неможливість прогнозу траєкторії взаємодії двох 

глобальних центрів сили, сьогодні зрозуміло єдине – співпраця має значні зміни. 

Сам Д. Трамп в інтерв’ю європейській пресі заявив про можливість розвалу 

Євроспільноти. Невідомо, чи взагалі Трамп і його адміністрація сприйматимуть 

ЄС як партнера і як цілісність, чи надаватимуть перевагу двостороннім 

відносинам. Є достатньо фактів, аби стверджувати, що відхід Трампа від 

європейських та євроатлантичних процесів призведе до хаосу в Європі. Але, це 

можна вважати так званим «тестом на міцність» для Європи, який може привести 

нових лідерів в ЄС і економічна сила Німеччини разом з патріотичними 

настроями країн Східної та Північної Європи допоможуть утримати союз і 

сформувати новий центр впливу в Європі. 
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ВПЛИВ ЧАСУ НА РОЗВИТОК ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄВРОПИ 

 

У статті проаналізовано вплив фактора часу та масової культури на 

формування та розвиток дипломатичних відносин між Україною та країнами 

Європи. Також проаналізовано постреволюційний синдром, його вплив на життя 

в Україні та актуальність у майбутньому. Метою дослідження є виявлення 

особливостей міжнародних відносин України з іншими країнами світу, 

визначити деяку частину певних взаємозв’язків з часу отримання країною 

незалежності, дослідити взаємовплив між культурними зв’язками України та 

Європи й запропонувати ефективні кроки й елементи стратегії стабільного 

розвитку в європейському напрямку. Застосувавши системні, аналітичні та 

компаративні методи, автор обґрунтовує тезу про час, як важливу складову 

розвитку держави, та необхідність формування комплексної стратегії 

подальшого розвитку соціальних та культурних аспектів, необхідних для 

впевненого руху до Європейського Союзу. У висновках наводяться приклади 

проблем у країні, для вирішення яких необхідно розумно використовувати 

фактор часу у майбутньому. Серед них відбіркове правосуддя, погана економічна 

ситуація, недосконале законодавство, в умовах яких навіть якісні творчі ідеї та їх 

втілення можуть залишатися поза увагою суспільства. Також наводяться 

приклади вмілого застосування часу в США та країнах Європи, що в решті решт 

сприяє швидкому розвитку у бажаному напрямку. Автор доходить висновку про 

те, що культурне життя незалежної України – це окремий сегмент розвитку, який 

потребує уваги й ретельного дослідження, а час – це основа правильного 
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поступового руху до наміченої цілі для налагодження внутрішніх і зовнішніх 

економічних і політичних зв’язків з Європою. Час політичного життя країни 

потрібен для того, щоб налаштувати дискусії різних політичних угрупувань, щоб 

позбутися вульгарного радикалізму у суспільстві, щоб розібратися у героїчному 

минулому України, і висвітлювати нових героїв, серед яких є такі, що існують 

поза політичним і суспільним життям, але впливають на процеси становлення 

суспільства. В ході дослідження було доведено, що наше сьогодення потребує 

вміння оперувати часом не тільки у воєнних діячів, але і у діячів усіх напрямків 

життя в усьому цивілізованому світі. 

Ключові слова: українсько-європейські відносини, масова культура, 

геополітика,  зовнішня політика, час, фактор. 
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The influence of the time on the development of diplomatic relations 

between Ukraine and countries of Europe 

Having conducted this article we analyzed the influence of the time factor and 

mass culture on the formation and development of diplomatic relations between 

Ukraine and countries of Europe. Also we analyzed the post-revolutionary syndrome, 

its influence on life in Ukraine and relevance in the future. The purpose of the study is 

to identify the peculiarities of Ukraine's international relations with other countries of 

the world, to identify some of the interrelationships since the country's independence, 

to explore the interplay between the cultural ties between Ukraine and Europe and to 

propose effective steps and elements of a strategy for sustainable development in the 

European direction. By applying systematic, analytical and comparative methods, the 

author substantiates the thesis of time as an important component of the state's 

development and the need to formulate a comprehensive strategy for the further 

development of the social and cultural aspects necessary for a steady movement 

towards the European Union. The conclusions give examples of problems in the 

country, for solution of which it is necessary to reasonably use the factor of time in the 

future. Among them, qualifying justice, a poor economic situation, and imperfect 

legislation, in which even high-quality creative ideas and their implementation can be 

left out of public attention. Examples of skilled use of time in the US and European 

countries are also provided, which ultimately promotes rapid development in the 
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desired direction. The author concludes that the cultural life of independent Ukraine is 

a separate segment of development that requires attention and careful study, and time is 

the basis for the correct gradual movement towards the intended purpose of 

establishing internal and external economic and political ties with Europe. The time of 

political life of the country is necessary in order to set up discussions of various 

political groups, in order to get rid of vulgar radicalism in society and in order to 

understand the heroic past of Ukraine, and to cover new heroes, among which there are 

those that exist outside political and social life, but affect the processes of formation of 

society. In the course of the study it was proved that our present needs not only 

military figures with the ability to operate time, but also the figures of all areas of life 

throughout the civilized world. 

Key words: Ukrainian-European relations, mass culture, geopolitics, foreign 

policy, time, factor. 

 

Татарченко Кирилл, магистрант, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, Киев, Украина; 

Научный руководитель – Семчинский Константин Валерьевич, 

кандидат философских наук, доцент, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, Киев, Украина 

Влияние времени на развитие дипломатических отношений между 

Украиной и странами Европы 

В статье проанализировано влияние фактора времени и массовой 

культуры на формирование и развитие дипломатических отношений между 

Украиной и странами Европы. Также проанализированы пост революционный 

синдром, его влияние на жизнь в Украине и актуальность в будущем. Целью 

исследования является выявление особенностей международных отношений 

Украины с другими странами мира, определение некоторой части взаимосвязей с 

момента обретения страной независимости, исследование взаимовлияния между 

культурными связями Украины и Европы, а также выявление эффективных 

шагов и элементов стратегии устойчивого развития в европейском направлении. 

Применив системные, аналитические и компаративные методы, автор 

обосновывает тезис о времени, как важной составляющей развития государства и 

необходимости формирования комплексной стратегии дальнейшего развития 

социальных и культурных аспектов, необходимых для уверенного движения к 

Европейскому Союзу. В заключении приводятся примеры проблем в стране, для 

решения которых необходимо разумно использовать фактор времени в будущем. 
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Среди них отборочное правосудие, плохая экономическая ситуация, 

несовершенное законодательство, в условиях которых даже качественные 

творческие идеи и их воплощение могут оставаться без внимания общества. 

Также приводятся примеры умелого применения времени в США и странах 

Европы, что в конце концов способствует быстрому развитию в желаемом 

направлении. Автор приходит к выводу о том, что культурная жизнь 

независимой Украины – это отдельный сегмент развития, который требует 

внимания и тщательного исследования, а время – это основа правильного 

постепенного движения к намеченной цели для налаживания внутренних и 

внешних экономических и политических связей с Европой. Время политической 

жизни страны необходимо для того, чтобы настроить дискуссии разных 

политических группировок, чтобы избавиться от вульгарного радикализма в 

обществе, чтобы разобраться в героическом прошлом Украины, и освещать 

новых героев, которые существуют вне политической и общественной жизни, но 

влияют на процессы становления общества. В ходе исследования было доказано, 

что наше настоящее нуждается в наличии умения оперировать временем не 

только у военных деятелей, но и у деятелей всех направлений жизни во всем 

цивилизованном мире. 

Ключевые слова: украинско-европейские отношения, массовая 

культура, геополитика, внешняя политика, время, фактор. 

 

Вступ. Тема дослідження є надзвичайно важливою, актуальною і 

вагомою, адже наша незалежна держава – Україна, у порівнянні з основною 

кількістю держав Європи, дуже молода. Тому її намагання – бути частиною 

Європейського загалу, потребує адекватних взаємовідносин на всіх рівнях, 

з урахуванням основних рис розвитку і взаємодії з усіма Європейськими 

країнами. Таке питання потребує окремого наукового дослідження. У даній 

роботі ми намагаємося дуже стисло і лаконічно показати деякі аспекти 

міжнародних відносин України з іншими європейськими країнами. А саме, 

дослідити деяку частину взаємозв’язків з часу отримання Україною незалежності 

й до сьогодення. Також показати взаємовплив культурних зв’язків України та 

Європи, які неодмінно є однією з важливих частин дипломатичних відносин 

країн усього світу. 

Аналіз нових досліджень і публікацій. Питання розвитку зовнішньої 

політики України у правильному напрямку вже багато років є предметом 

наукових і політичних дискусій. В Україні чимало науковців, політологів-
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практиків займаються вивченням питань з цієї проблематики.  Серед них 

Перепилиця Г. М., Гончарук А. І., Цирфа Ю.А., Чумак В. М., Балабан Р. В.. 

Питання зовнішньої політики сучасної України продовжує знаходитись у сфері 

активної уваги представників української політичної думки. 

Постановка завдання. Завданням цієї роботи є визначення 

європейського напряму зовнішньої політики України на сучасному етапі, аналіз 

чинників, що впливають на її розвиток, обґрунтоване доведення тези про вплив 

фактору часу. 

Виклад основного матеріалу. Культурне життя незалежної України – це 

окремий сегмент розвитку, який потребує уваги й ретельного дослідження. Адже 

Україна, як частина історії світу, давала нам час від часу феноменальні світові 

творчі ресурси, які знайшли відобиток у всьому світі. Це і постаті Т. Шевченка, 

Г. Сковороди, Л. Українки, Б. Бортнянського, М. Березовського, А. Веделя та ін.  

Сьогодні, розвиток культурних відносин проходить в Україні на фоні 

проблем, які пов’язані з встановленням демократії Європейського зразка, а також 

зі змінами у політичному житті. Події, які відбулись в Україні за час її 

незалежності, по-різному висвітлюються в країнах Європи. 

Але вже сьогодні існує певне зближення у багатьох питаннях, які існують 

між Європою і нашою державою. На багатьох Європейських форумах різних 

рівнів, Україна посідає почесне місце, як країна, яка наважилась на якісні зміни у 

суспільному житті, аби бути не тільки географічно, але й по своїй суті суб’єктом 

Європейської співдружності.  

Якщо стисло проаналізувати життя українців до здобуття незалежності, 

то можна сказати, що і в економічному, і в культурному сенсі Україна довгий час 

розвивалася під впливом держави Росія. Завдяки своїм васалам-сусідам, Росія 

перетворилася на тоталітарну державу СРСР, яка впливала не тільки на Європу, 

але і на цілий світ. Історичний час відіграв фатальну роль для України, яка 

внаслідок хибної позиції в політиці, і завдяки багатьом факторам так званої 

«інтеграції світового пролетаріату», географічного розташування і т.п., увійшла 

до складу тоталітарного СРСР на правах «молодшого брата», і стала суттєво 

залежною.  

На жаль, і на сьогодні в деяких країнах Європи та світу не на офіційному 

рівні вважається, що Україна по суті – частина Російської Федерації. Свого часу 

нинішні члени Євросоюзу, країни так званого Східноєвропейського блоку повели 

боротьбу за свою незалежність від СРСР, і ця боротьба саме на дипломатичному 

рівні принесла неабияку перемогу. 
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Сьогодні існує Європа, у складі якої знаходиться частина колишніх країн 

Східноєвропейського блоку (Чехія, Словаччина, Польща, Болгарія, Румунія 

тощо). Примітно те, що у багатьох з них перехід до Європейського союзу 

відбувся без особливих катаклізмів у внутрішній та зовнішній політиці. І це, на 

нашу думку, сталося тому, що фактор часу, завдяки якому відбувся поступовий 

перехід від впливу СРСР до європейського загалу, зіграв рішучу роль.  

«Гегемон комунізму» СРСР всіляко з позиції сили впливав на своїх 

васалів (Чехія, Угорщина, Польща), але саме дипломатія на той час «братніх 

країн» до СРСР допомогла зробити «цивілізоване розлучення». І ось сьогодні, 

багато з них вже члени Європейського союзу. З філософської точки зору, у 

всьому була винна так звана «колективна свідомість», яка виходила з поняття 

«гегемон-пролетаріат» СРСР, який вже у 1980 р. повинен був жити при 

комунізмі. 

Комунізму, як домінантної сили, навіть у Росії давно уже немає – а от 

«колективна свідомість», – як феномен у часі Російського способу суспільного 

життя, діє і сьогодні. На жаль, ця категорія сильно діє на суспільство і 

в незалежній Україні, як «релікт» – пережиток минулого. 

«Гуртом і батька легше бити» – це українське прислів’я точніше за все 

висловлює гасло багатьох сьогоднішніх українців, які збираються на всілякі 

«революції», «повстання», «бунти» і т.п. Дипломатичні ж відносини в 

українському загалі у внутрішній політиці інколи заміняються крайнім 

радикалізмом. Основна причина – у часі, який хоче «подолати» наше 

суспільство, бажаючи дуже швидко опинитися у «розвинутому капіталізмі». 

На жаль, це вже колись було у СРСР, коли не вийшло «подолати час» 

і прийти до комунізму ще у 80-ті рр. минулого століття. Завдяки «п’ятирічним 

планам розвитку СРСР», які мали виконуватися за два роки, «рекордом у 

виробництві» тощо, страждали такі поняття розвитку суспільства, 

як «поступовість», «індивідуальна, приватна власність», «різнобарвне 

суспільство». Все було сплановано колективно, загально і логічно вписувалося у 

поняття «тоталітаризм», вершиною якого і був СРСР – супердержава, в складі 

якої неодмінно знаходилась Україна (не дарма називали «Малоросія»), зі своєю 

історією боротьби за незалежність і своїми героями (Т. Шевченко, 

Л. Лук’яненко, І. Дзюба, В. Симоненко та ін.). 

Перший президент незалежної України Л. Кравчук взяв на себе неабияку 

відповідальність за долю держави нового зразка. Початок нових соціальних 
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відносин був дуже складний, користуючись кальками «комуністичного» періоду, 

наше поважне керівництво намагалося вести країну до капіталістичного «щастя».  

Щодо своєї незалежності, Україна, яка визнавалася як міжнародний 

суб’єкт у світі ще у складі СРСР, мала представництво в ООН. Міжнародні 

відносини та дипломатія були на високому рівні (А. Зленко). Пошуки розвитку 

контактів з Європою були значні, але вже після розпаду СРСР, Росія збільшує 

свій вплив у всьому світі, і, ігноруючи об’єктивний час і тенденції розвитку усіх 

країн світу, бере на себе ще більше роль «тоталітарного жандарма», який 

намагається дуже швидко вирішувати за допомогою сили всі питання 

геополітики, економічних стосунків і переділу світу. Ігноруючи природні закони 

розвитку провідних, розвинених капіталістичних суспільств, – Росія нав’язує 

свій «політичний гібрид» – тобто капіталізм з елементами відносин «радянського 

типу».  

Україна ж хоче рухатись у напрямку Європи, але рецептів, на жаль, поряд 

не існує. Поряд є тільки «старший брат» – Росія, який силою забрав Крим, 

і зазіхає на територію сходу України. Феномен російського політичного гібрида 

у тому, що попри агресивні дії відносно України, Росія стимулює всіляко свої 

економічні відносини з Україною. З кожним роком збільшується (а не 

зменшується) товарообіг. При цьому, на міжнародному рівні Росія не визнає свої 

агресивні дії відносно України. 

«Європейська сім’я» сьогодні, певною мірою, теж економічно залежна 

від свого заокеанського партнера США – найбільш розвиненої в економічному 

аспекті країни світу. Тому сьогодні ми маємо два суб’єкти, які конкурують у світі 

за геополітичну стабільність – США та Росія. США, які підтримують Україну у 

намаганні стати розвиненою капіталістичною державою, і Росія, яка всіляко 

впливає на Україну шляхом сили й географічного положення. 

Отже, на такому фоні у світі, боротьба за незалежність в Україні 

продовжується, але не тільки ззовні, але й всередині. Важливе значення у цій 

боротьбі мають культурні зв’язки. Існують і розвиваються контакти у культурній 

сфері. Тут Україна має вже неабиякі досягнення. Двічі перемога на 

міжнародному конкурсі «Євробачення», неодноразово наші артисти беруть 

участь у всесвітній міжнародній дипломатії (посли доброї волі при ООН). 

Інтеграція культурних і суспільних зв’язків в Європу дає змогу стимулювати 

зовнішньополітичні відносини. Народна артистка України Оксана Михайлівна 

Білозір є депутатом ВР, і одночасно професійним дипломатом. Досягнення 

українських спортсменів також цементують зв’язки України зі світом. 
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Але на наш погляд, існує проблема фактору часу у міжнародних 

відносинах. Поступові зрушення у розвитку зв’язків дехто не розуміє. Хочеться 

завдяки «радянському підходу», за рекордно короткий час прийти до Європи й 

стати розвиненою в усіх аспектах країною. Таке мислення у нас (в тому числі й 

керівних кадрів) дає підстави тільки для розвитку суспільного радикалізму, 

нових «бунтів і революцій». Така «надзвичайна» активність заважає розвитку 

капіталізму в України, адже, як кажуть, «гроші люблять тишу», а правильно і 

чесно їх рахувати на фоні повстань, катаклізмів тощо дуже важко. 

Завдяки ігноруванню законів розвитку у часі й бажанню радикальних 

змін, уповільнюється рух до «кращого капіталістичного майбутнього». 

Розвиваються у суспільстві риси анархізму, які гальмують і економічні зв’язки, і 

конструктивне бачення України на шляху до Європи. Завдяки стимулюванню 

таких деструктивних процесів (в основному з боку ЗМІ) Росією, яка знаходиться 

просто «під боком», – Європа дивиться на Україну, як на суспільство, яке пішло 

від комунізму, але капіталізм для неї – як горизонт: чим більше біжиш до нього, 

тим він далі й далі. У всьому цьому конгломераті революцій, національних 

питань, економічного занепаду, постає головне питання: «А чи взагалі можна 

колись дозріти до Європейського рівня?». Надзвичайний радикалізм у 

суспільстві – це основа, яка заважає стримано і виважено підходити до 

вирішення непростих питань у внутрішній і зовнішній політиці. Парадоксальні, 

нелогічні явища в економіці, коли товарообіг з агресором Росією не вщухає, а 

навпаки, набуває обертів – говорить про те, що інтелектуальні резерви 

суспільства бажають кращого. 

Адже на прикладі США можна стверджувати, що з часів першого 

президента Джорджа Вашингтона, в цій країні юридичне право, дипломатія, 

розвинутий середній клас – рушійні сили розвитку суспільства. Є така народна 

мудрість – «час завжди лікує». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Час – це основа 

правильного поступового руху до наміченої цілі для налагодження внутрішніх і 

зовнішніх економічних і політичних зв’язків з Європою. Культурні міжнародні 

зв’язки, їх стимулювання і взаємозв’язок – одна з рушійних сил для інтеграції в 

Європу.  

Час політичного життя країни потрібен для того, щоб налаштувати 

дискусії різних політичних угрупувань, щоб позбутися вульгарного радикалізму 

у суспільстві (не плутати з радикальною партією О. Ляшка). Потрібен час для 

того, щоб розібратися у героїчному минулому України, і висвітлювати нових 
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героїв, серед яких є такі, що існують поза політичним і суспільним життям, але 

впливають на процеси становлення суспільства (Л. Костенко, В. Лановий і тощо). 

Треба побороти інерцію в часі, завдяки якій існує «стереотип радянської 

людини», яка підлаштована під нові умови розвитку і при цьому прекрасно себе 

почуває. Зі строкатої суміші, в політичному житті з часом нарешті треба 

сформувати політичну еліту, яка не тільки на словах, але і на ділі буде впливати 

на розвиток держави. 

Відбіркове правосуддя, погана економічна ситуація, недосконале 

законодавство – ці сьогоднішні показники України для Європи неприйнятні. 

В таких умовах навіть якісні творчі ідеї та їх втілення можуть залишатися поза 

увагою суспільства. У багатьох невирішених питаннях стосовно повернення 

Криму до складу України, мінських угод тощо необхідне ретельне вивчення з 

боку професійних кадрів, юристів і дипломатів, які володіють не тільки 

інформацією, але і творчо, сучасно, можуть підійти до вирішення таких 

непростих питань.  

Основна тенденція у сьогоднішньому світі – це питання збереження 

миру. Там де є мир, там є час для обговорювання проблем і час для їх вирішення. 

Наша держава потребує часу, щоб якісно і точно проаналізувати події 

хаотичного і радикального сьогодення. І завдання існування в цьому світі 

повинен для себе ставити кожний член суспільства по мірі своїх запитів до 

життя. Сучасна капіталістична розвинута країна – це суспільство якісних 

індивідів, які самі формують своє приватне і суспільне життя і не потребують 

«вождів», а намагаються жити по законах, які висвітлюють перш за все «свободу 

особистості» і боротьбу проти усіляких «імперій зла» у світі. 

На досконалій базі законодавства тримається європейський загал, який 

дотримується усіх канонів розвитку справедливого суспільства. Для того, щоб 

похапцем не прибігти, а спокійно прийти до Європи, потрібен час для 

самовдосконалення кожного і всіх разом. Оперування категорією часу минулому 

– це був основний стратегічний успіх багатьох воєнних діячів, серед яких є 

М. Кутузов, Дж. Вашингтон, А. Лінкольн, О. Суворов тощо. 

 Наше сьогодення потребує вміння оперувати часом не тільки у воєнних 

діячів, але і у діячів усіх напрямків життя в усьому цивілізованому світі. Серед 

таких ми знаємо Б. Гейтса, В. Гавела, С. Джобса, М. Цукерберга та ін.. Хотілося 

б побачити серед названих героїв нашого часу і наступного Президента України, 

який буде цивілізовано і легітимно обраний нашими громадянами. 
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СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ 

РОЗУМІННЯ СПІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ 

 

Новий етап стосунків між Україною та Польщею розпочався після 

розпаду Радянського Союзу. 2 грудня 1991 р. Республіка Польща першою 

визнала державну незалежність України, а 4 січня наступного року між країнами 

були встановлені дипломатичні відносини на рівні посольств. Історія цих 

відносин, за більш ніж 25-річну співпрацю знає як успіхи, так і суперечливі 

ситуації, котрі завдавали шкоди активному розвитку двосторонніх контактів. 

Основні проблеми у взаєминах стосуються різного трактування історії, значення 

подій та постатей історичного минулого. На тлі кризи українсько-польських 

відносин 2016–2017 рр. актуальним стало питання вирішення наявних 
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суперечностей та пошук шляхів взаємовигідної співпраці. Метою статті є аналіз 

відносин між Україною та Польщею на сучасному етапі, визначення проблем та 

перспектив розвитку. Під час написання роботи було проаналізовано літературу, 

яка стосується даного питання, вивчено наукові статті вітчизняних та польських 

авторів, а також статті у засобах масової інформації. Були застосовані 

загальнонаукові методи: аналізу, синтезу діалектичний метод наукового 

пізнання, узагальнення зібраної інформації тощо. У дослідженні розкривається 

проблематика польсько-українських відносин, вплив спільної історії на стан 

відносин на сучасному етапі, визначені перспективні напрямки співпраці. 

Зроблено висновки щодо можливості примирення між українцями та поляками.  

Ключові слова: міжнародні відносини, дипломатія, засоби масової 

інформації, польсько-українські відносини, культура, історія, співпраця, Польща, 

Україна. 
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Contemporary Ukrainian – Polish relations in the context of 

understanding the common history 

A new era of mutual relations between Ukraine and Poland began after 

breakup of the Soviet Union. On 2 Decemver 1991 Poland was the first state in the 

world to recognize the independence of Ukraine. On 4 January 1992 the parties have 

established diplomatic relations at the ambassadorial level. The History of these 

relations for more than 25 years of cooperation knows both successes and controversial 

situations which harmed an active development of bilateral contacts. The main 

problems in cooperation concern a different treatment of the history, the value of 

events and historical figures. Against the backdrop of the crisis of Ukrainian-Polish 

relations in 2016–2017, it is vital if current problems are to be tackled and if the ways 

of mutually beneficial cooperation would be found. Purpose of article is analysis of the 

relationship between Ukraine and Poland at the current stage, defining the problems 

and development prospects. At the time of writing the article, the literature which 

concerns these issues was analyzed, scientific articles of Ukrainian and Polish authors 

were studied as well as articles in the media. The dialectical method of scientific 

knowledge, analysis, synthesis, integrate such information have been applied in 

research. The question of the observance Ukrainian-Polish relations is revealed, impact 
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common history on the state of relations at the current stage, set the issue in 

perspective for future cooperation. The research reveals the problems of Ukrainian –

 Polish relations, influence of the common history on relations at the present stage, 

opportunities for cooperation. The conclusions were drawn regarding the possibility of 

reconciliation between Ukrainians and Poles.  

Key words: international relations, diplomacy, media, ukrainian-polish 

relations, culture, history, cooperation, Poland, Ukraine.  
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Современные украинско-польские отношения в контексте 

осмысления общей истории 

Новый этап взаимоотношений между Украиной и Польшей начался после 

распада Советского Союза. 2 декабря 1991 г. Республика Польша первой 

признала государственную независимость Украины, а 4 января следующего года 

между странами были установлены дипломатические отношения на уровне 

посольств. История этих отношений за более чем 25-летнее сотрудничество знает 

как успехи, так и спорные ситуации, которые наносили вред активному развитию 

двусторонних контактов. Основные проблемы в отношениях касаются разной 

трактовки истории, значения событий и личностей исторического прошлого. На 

фоне кризиса украинско-польских отношений 2016–2017 гг. актуальным 

является вопрос решения существующих проблем и поиск путей 

взаимовыгодного сотрудничества. Целью статьи является анализ отношений 

между Украиной и Польшей на современном этапе, определение проблем и 

перспектив развития. Во время написания работы было проанализировано 

литературу, которая касается данного вопроса, изучено научные статьи 

отечественных и польских авторов, а также статьи в средствах массовой 

информации. Были применены общенаучные методы: анализа, синтеза, 

диалектический метод научного познания и обобщение собранной информации. 

В исследовании раскрывается проблематика польско-украинских отношений, 

влияние общей истории на состояние отношений на современном этапе, 

определены перспективные направления сотрудничества. Сделаны выводы 

касательно возможности примирения между украинцами и поляками. 
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Вступ. Тривалість відносин між українським і польським народом 

налічує не одне століття. Історія знає приклади як довготривалої та 

взаємовигідної співпраці, так і велику кількість конфліктних ситуацій, 

які сьогодні стають каменем спотикання у двосторонніх відносинах наших 

держав. Пошук шляхів вирішення є вкрай необхідним. Для цього потрібно 

шукати сфери співробітництва, які були б вигідні двом країнам та робити все 

можливе для активного діалогу не лише на рівні вищого політичного 

керівництва, але й між громадянами двох держав.  

Актуальність теми зумовлена прагненнями України стати 

повноправним членом європейської спільноти, тому нам необхідно будувати 

дружні стосунки з країнами ЄС, особливо, з Республікою Польща, яка має 

неофіційний титул «адвоката України» на міжнародній арені. Важливість 

вирішення суперечностей між Україною та Польщею зумовлена також 

необхідністю протидії російській агресії.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Тема українсько-польських 

відносин досліджувалась багатьма вченими в різних сферах співпраці. Зокрема, 

Ю. Якименко, М. Дорош, Ю. Пачос, К. Федорович, К. Гомулка, Н. Осадча, 

Г. Петрова та інші у своїх працях вивчали специфіку відносин. Крім того, були 

проаналізовані статті засобів масової інформації Польщі і України для 

усвідомлення цілісної картини відносин. 

Постановка завдання. На тлі розгортання історичних дискусій, в 

українсько-польських відносинах необхідно визначити основні проблеми та 

знайти можливі шляхи їх вирішення. Також визначити сфери співпраці найбільш 

вигідні для обох сторін. Проаналізувати наукові роботи та статті ЗМІ щодо 

проблем та перспектив розвитку українсько-польських відносин.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Відносини між українським 

та польським народами почалися ще задовго до проголошення незалежності 

України. Вони переживали різні етапи, що з одного боку, могло б бути 

запорукою побудови дружніх стосунків та їх всебічного розвитку, а з іншого, 

саме через складну спільну історію ми спостерігали кризу в українсько-

польських відносинах у 2016–2017 рр. Напружена ситуація призвела до взаємних 

образ, пошкодження пам'яток історії, що в свою чергу викликало охолодження 
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дипломатичних стосунків. Українські та польські дослідники у дискусійній 

записці українсько-польської Діалогової групи зазначають: «Найболісніші та 

найважчі для нинішнього порозуміння українців та поляків події відбулися в 

першій половині ХХ століття. Тоді вибухнув конфлікт за Львів і польсько-

українська війна (1918–1919), а також «акції пацифікації»: національна політика, 

здійснювана польським урядом у 1920–1930 роках, мала на меті асиміляцію 

українського населення, тим-то доходило до масових руйнувань православних 

церков на Холмщині та південному Підляшші. Однією з найтрагічніших подій 

була різанина польського населення Волині, здійснена відділами Української 

Повстанської Армії. Проблему становлять й інші події: нищення українських сіл 

відділами польського підпілля (в тому числі відділами Армії Крайової) під час 

Другої світової війни, а після війни — проведена в 1947 р. акція «Вісла», під час 

якої українське населення було депортовано і розпорошено по західних теренах 

Польщі, а також інші випадки застосування насилля і завдавання страждань» 

[8, c. 7–8].  

Польська та українська преса активно висвітлювали баталії між Україною 

та Польщею, котрі розгоралися на культурно-історичному підґрунті. Видання 

«Зовнішні справи» у своїй статті наводить цитату Міністра закордонних справ 

Польщі Вітольда Ващиковського у 2015–2018 рр.: «Польща є важливим 

стратегічним партнером для України. Справжнє стратегічне партнерство 

повинно супроводжуватися правдою, але відносини України та Польщі не 

повинні бути заручником історичного минулого» [2]. А одна з провідних 

польських газет «Gazeta Polska» у статті зазначила, що політичний курс відносно 

України в Польщі став елементом боротьби за голоси виборців [9]. Звідси 

можемо зробити висновок, що головна проблема актуальності культурно-

історичних конфліктів, саме у тому, що ця тема все ще болюча для суспільств 

обох країн.  

У своїй статті Joanna Konieczna-Sałamatin вказує на те, що поляки загалом 

більш вороже ставляться до українців, ніж українці до поляків. У графіках, 

наведених нижче, автор статті демонструє, що станом на 1999 р. лише у 12 % 

поляків були позитивні асоціації щодо українців, у 2013 р. цей показник зріс до 

27 %. В той час, як ставлення українців до поляків було і залишається значно 

приязнішим: у 50 % українців виникають позитивні асоціації щодо поляків та 

Польщі у 1999 р. та 49 % у 2013 р. [3]. 
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Рис. 1. Динаміка емоційних асоціацій у поляків з Україною — 1999, 2013 

Джерело: Konieczna-Sałamatin J. KONTAKTY POLSKO-UKRAIŃSKIE A 

ZMIANY WZAJEMNEGO POSTRZEGANIA POLAKÓW I UKRAIŃCÓW [3]  

 

 

Рис. 2. Динаміка емоційних асоціацій в українців з Польщею і поляками — 1999, 

2010, 2013 

Джерело: Konieczna-Sałamatin J. KONTAKTY POLSKO-UKRAIŃSKIE A ZMIANY 

WZAJEMNEGO POSTRZEGANIA POLAKÓW I UKRAIŃCÓW [3] 

 

Історія знає не лише ситуації, що нас роз’єднують, тому фокусувати 

виключно на них увагу є неправильним. Новий етап відносин між Україною та 

Польщею розпочався 2 грудня 1991 р. з визнання незалежності України. 
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У 1992 р. між країнами підписано Договір про добросусідство, дружні відносини 

і співробітництво [14]. 

За більш ніж 25-річну співпрацю було неодноразово продемонстровано, 

що Україна і Польща можуть створювати і позитивну історію. Для прикладу 

можна навести: визнання Польщею незалежності України, підтримка українців 

під час Помаранчевої Революції та Революції Гідності, допомога у протидії 

російській агресії на міжнародній арені, спільна організація і проведення Євро – 

2012 тощо.  

Протягом всієї історії незалежної України Польща активно сприяла 

співпраці України з ЄС. З ініціативи Польщі була впроваджена програма ЄС 

«Східне партнерство», активна підтримка Помаранчевої революції Польщею 

дозволила провести демократичні вибори за участі міжнародних спостерігачів, 

апогею було досягнуто у 2013 р., під час Революції Гідності, де поляки активно 

підтримували українців у боротьбі за демократичні права і цінності. Проте, у 

своїй статті А.Чернова зазначає, що виступи Польщі як «європейського 

адвоката» України не що інше, як відстоювання власних інтересів, адже вільна і 

незалежна Україна буде гарантом безпеки у всьому регіоні Центральної Європи 

[12].  

Це неможливо заперечувати, адже ще на початку ХХ ст. польський лідер 

і керівник польської держави Юзеф Пілсудський (1867–1935) у своїй політичній 

концепції визначив, що головною загрозою для існування незалежної Польщі є 

Росія незалежно від її державного устрою. Уже з цього логічно випливає, що 

підтримка незалежності України на сьогодні є однією з умов існування самої 

Польщі. Цю думку було проілюстровано в роботі сучасного польського 

дослідника Кшиштофа Федоровича: «Після 1989 р. головною метою Польщі був 

вихід з-під сфери впливу Москви і побудова відносин з колишніми радянськими 

республіками на нових принципах. Пріоритетними вважались відносини з 

Україною, Росією, Білоруссю. При цьому Росія з самого початку розглядалась як 

потенційний ворог Польщі на Сході, тому підтримка незалежних Білорусі і 

України трактувались як забезпечення безпеки від «агресивної Росії» [11, с. 40]. 

З огляду на концепцію Юзефа Пілсудського і сучасні міжнародні реалії 

особливо актуальною у стосунках України і Польщі на сьогодні є співпраця у 

сфері безпеки. Виклики з боку Росії є важливими також і для Польщі. Ця 

проблема є достатньо широкою, оскільки вона не обмежується військовою 

агресією проти України, а містить також кібер-атаки, енергетичний шантаж та 

інші гібридні загрози. Відповідно, важливим є інформування країн про методи 
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ведення війни з боку РФ та відпрацьовування спільних запобіжних заходів. 

Прикладом успішної співпраці у сфері оборони та безпеки є діяльність 

литовсько-польсько-української бригади. «ЛИТПОЛУКРБРИГ — ця бригада є 

першим довготривалим і постійним проектом зі створення спільної військової 

частини. Вона є прикладом багатосторонньої військової інтеграції на основі 

стандартів НАТО, але поза межами офіційного членства України в Альянсі» [8]. 

Важливість активного діалогу між Україною та Польщею зумовлена 

також збільшенням кількості українців у Польщі. Для забезпечення комфортного 

перебування громадян України на території Польщі, з унеможливленням проявів 

будь-якої дискримінації, необхідним є вирішення суперечок. У 2015 р. 

Національний Банк Польщі провів дослідження щодо українців, які працюють в 

республіці і повідомив, що їх тут перебуває одночасно як мінімум 500 тисяч та 

студентів більше, ніж 30 тисяч [4].  

Висновки. Таким чином, важливість розбудови двосторонніх відносин 

між Україною та Польщею зумовлена рядом важливих факторів, зокрема, 

необхідністю протидії російській агресії, забезпечення комфортних умов 

проживання особам, які мешкають на території обох держав, збереження 

пам'яток історії, підтримки активної між суспільної комунікації та розвитку 

співпраці в сфері оборони. Головним інструментом для цього є діалог як на рівні 

вищого політичного керівництва, так і між громадянами. Важливим також є 

усвідомлення ролі Польщі як партнера для України та навпаки, адже підтримка 

на міжнародній арені для нас сьогодні є вкрай значущою. Для розбудови дружніх 

двосторонніх відносин між Україною та Польщею необхідною є концентрація на 

спільних політичних, економічних, культурно-гуманітарних проектах, які були б 

взаємовигідними.  

Культурно-історичні дискусії можуть бути актуальними серед науковців 

та не повинні породжувати міжнаціональну ворожнечу. Вирішення даного 

питання є запорукою подальшого налагодження стосунків та плідної співпраці на 

двосторонній основі.  

Дослідження може використовуватись для подальшого аналізу проблеми, 

адже нами було проілюстровано реальну картину відносин між Україною та 

Польщею та визначені перспективні напрямки співробітництва між країнами 

задля створення ефективних «сусідських» відносин.  
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Стаття присвячена висвітленню причин недостатньої ефективності 

діяльності Міжнародного кримінального суду на прикладі розгляду справи 

«Конфлікт у Південній Осетії». В статті розглядається питання притягнення 

фізичних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення міжнародних 

злочинів Міжнародним кримінальним судом та описуються проблеми, що 

зумовлюють недостатню ефективність у здійсненні правосуддя, як у процесі 

розгляду справи, так і в реалізації винесеного вироку. Аналізуються норми 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду та їх застосування на 

практиці Суду. Дослідження містить аналіз справи «Конфлікт у Південній 

Осетії», що на даний момент під розглядом. Описуються особливості 
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розслідування та проблеми даної справи, що перешкоджають здійсненню 

справедливого правосуддя Судом в обраній справі. На основі аналізу чинних 

норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та практики Суду, а 

саме розгляду даної справи, зроблено висновок про те, що деякі норми 

перешкоджають ефективному здійсненню правосуддя Судом. Аналіз 

міжнародно-правового механізму реалізації відповідальності фізичних осіб за 

міжнародні злочини в загальному і на прикладі справи «Конфлікт у Південній 

Осетії» свідчить про те, що недостатня ефективність вказаного механізму 

ускладнює процес розгляду даної справи та винесення справедливого рішення. 

Розглядаються ідеї вдосконалення міжнародно-правового механізму притягнення 

до відповідальності фізичних осіб за міжнародні злочини Міжнародним 

кримінальним судом, а також реалізація такої відповідальності, та внесення 

відповідних змін до Римського статуту. 

Ключові слова: Міжнародний кримінальний суд; міжнародні злочини; 

міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб; Римський статут 

Міжнародного кримінального суду; збройний конфлікт у Південній Осетії. 
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International criminal court: detection of the reasons for insufficient 

efficiency in implementation of justice on the example of the case “conflict in 

South Ossetia” 

The article is devoted to describing the reasons for the insufficient efficiency of 

International Criminal Court’s activity on the example of the investigation the situation 

in Georgia. The article deals with the issue of prosecuting individuals for international 

crimes by the International Criminal Court and describes the problems that cause 

insufficient efficiency in the implementation of justice, both in the process of 

consideration of the case and in the realization of the decision. The norms of the Rome 

Statute of the International Criminal Court and their application in the Court's practice 

are analyzed. The study contains an analysis of the case under consideration for the 

time being, «Situation in Georgia». The peculiarities of the investigation and the 

problems of this case, which impede the implementation of fair justice by the Court in 

the chosen case are described. On the basis of an analysis of the valid norms of the 

Rome Statute of the International Criminal Court and the case law of the Court, in 



163 

particular the investigation of this case, it was concluded that certain norms impede the 

effective implementation of justice by the Court. The analysis of international legal 

mechanism for the implementation of responsibility of individuals for international 

crimes in general and on the example of Situation in Georgia shows that insufficient 

efficiency of the mechanism complicates the investigation of the case and making a 

fair decision. The idea of improving the international legal mechanism of prosecuting 

individuals for international crimes by the International Criminal Court, as well as the 

implementation of the responsibility, and making appropriate alterations to the Rome 

Statute is considered. 

Key words: International Criminal Court; international crime; international 

criminal legal responsibility of individuals; Rome Statute of the International Criminal 

Court; Armed Conflict in South Ossetia. 

 

Цвигун Анна, студентка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, Киев, Украина; 

Научный руководитель – Важна Екатерина Анатольевна, кандидат 

юридических наук, Киевский национальный университет культуры и искусств, 

Киев, Украина 

Международный криминальный суд: выявление причин 

недостаточной ефективности в осуществлении правосудия на примере 

рассмотрения дела «Конфликт в Южной Осетии» 

Статья посвящена описанию причин недостаточной эффективности 

деятельности Международного уголовного суда на примере рассмотрения дела 

«Конфликт в Южной Осетии». В статье рассматривается вопрос привлечения 

физических лиц к уголовной ответственности за совершение международных 

преступлений Международным уголовным судом описываются проблемы, 

обусловливающие недостаточную эффективность в осуществлении правосудия, 

как в процессе рассмотрения дела, так и в реализации вынесенного приговора. 

Анализируются нормы Римского статута Международного уголовного суда и их 

применение в практике Суда. Исследование содержит анализ дела «Конфликт в 

Южной Осетии», которое на данный момент находится на рассмотрении.  

Описываются особенности расследования и проблемы данного дела, 

препятствующие осуществлению справедливого правосудия судом в избранном 

деле. На основе анализа действующих норм Римского статута Международного 

уголовного суда и практики Суда, а именно рассмотрения данного дела, сделан 

вывод о том, что некоторые нормы препятствуют эффективному осуществлению 
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правосудия судом. Анализ международно-правового механизма реализации 

ответственности физических лиц за международные преступления в общем и на 

примере дела «Конфликт в Южной Осетии» свидетельствует о том, что 

недостаточная эффективность указанного механизма усложняет процесс 

рассмотрения данного дела и вынесения справедливого решения. 

Рассматриваются идеи усовершенствования международно-правового механизма 

привлечения к ответственности физических лиц за международные преступления 

Международным уголовным судом, а также реализация такой ответственности, и 

внесения соответствующих изменений в Римский статут. 

Ключевые слова: Международный уголовный суд; международные 

преступления; международная уголовная ответственность физических лиц; 

Римский статут Международного уголовного суда; вооруженный конфлікт в 

Южной Осетии. 

 

Вступ. Міжнародний кримінальний суд є першою постійною інстанцією, 

що здійснює правосуддя відносно фізичних осіб, відповідальних за міжнародні 

злочини та діє на підставі Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Суд розпочав свою діяльність відносно нещодавно, тому міжнародно-правовий 

механізм здійснення відповідальності фізичних осіб за міжнародні злочини має 

недоліки та потребує вдосконалення для підвищення ефективності у здійсненні 

правосуддя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблематики. 

Детальному дослідженню питань відповідальності за міжнародно-протиправні 

діяння присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених: В. Ф. Антипенка, 

Д. Анцилотті, І. П. Бліщенка, Я. Броунлі, М. В. Буроменського, В. Г. Буткевича, 

Ю. Ю. Блажевича, В. А. Василенка, О. Ф. Висоцького, Л. Г. Гусейнова, 

Н.А. Зелінської, А. Кассезе, Ю. М. Колосова, П. М. Куріса, Д. Б. Левіна, 

І. І. Лукашука, В. А. Мазова, Л. Ф. Оппенгейма, Ю. В. Петровського, 

Г. І. Тункіна, М. О. Ушакова, М. Н. Шоу та інших. 

Найбільш істотну увагу питанням, пов’язаним з діяльністю 

Міжнародного кримінального суду приділяє західна доктрина міжнародного 

права. Серед представників пострадянської доктрини аналіз окресленої 

проблематики здійснювали К. А. Важна, М. М. Гнатовський, І. І. Лукашук, 

Т. Л. Сироїд та В. М. Точиловський. Проте, вищезазначені науковці 

досліджували загальні матеріальні та процесуальні аспекти діяльності Суду, 

недоліки здійснення правосуддя цією судовою інстанцією розглядались 
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поверхнево, що зумовлює доцільність даного дослідження та окреслює наукову 

новизну даного дослідження. 

Мета дослідження. Метою дослідження є окреслення причин 

недостатньої ефективності здійснення правосуддя Міжнародним кримінальним 

судом та аналіз таких причин на прикладі справи «Конфлікт у Південній Осетії». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародний кримінальний 

суд (далі – МКС) – перша постійна кримінальна судова інстанція, яка 

уповноважена здійснювати юрисдикцію відносно фізичних осіб, відповідальних 

за найтяжчі міжнародні злочини – агресія, військові злочини та злочини проти 

людяності. МКС діє з 2002 р. на основі Римського статуту (далі – Статут), який 

станом на 2016 р. підписали 139 держав, а ратифікували – 124 [6]. 

Створення цієї судової установи стало важливим кроком у справі 

забезпечення правосуддя для жертв злочинів, але Суду ще належить подолати 

серйозні недоліки, щоб ефект від його роботи змогли відчути там, де вчиняють 

найтяжчі міжнародні правопорушення. Проаналізувавши діяльність Суду, ми 

вважаємо необхідним виділити наступні аспекти. 

За 15 років своєї діяльності, МКС отримав скарги про передбачувані 

злочини принаймні в 139 державах, проте, на даний час, Прокурором Суду 

порушено розслідування лише стосовно восьми ситуацій в Африці: в 

Демократичній Республіці Конго, Уганді, Центральноафриканській Республіці, в 

Суданському регіоні Дарфур, Кенії, Лівії, Кот-д'Івуарі і Малі. З них чотири були 

передані до Суду самими державами як зацікавленими сторонами (Уганда, 

Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка та Малі), 

два були передані Радою Безпеки ООН (Дарфур і Лівія), а два були розпочаті за 

власною ініціативою Прокурором (Кенія та Кот-д'Івуар) [3]. 

Відповідно до Римського статуту, а саме ст. 11 («Юрисдикція ratione 

temporis») МКС здійснює юрисдикцію лише відносно злочинів, які були вчинені 

після вступу у силу Статуту. Якщо яка-небудь держава стає учасником Статуту 

після його вступу в силу, Суд може здійснювати свою юрисдикцію лише щодо 

злочинів, вчинених після набрання чинності Статутом для цієї держави, що дуже 

звужує сферу діяльності Суду. Наприклад, якщо конфлікт розпочався до 

прийняття і ратифікації Статуту і триває досі, то під компетенцію Суду 

потраплять лише події, які мали місце після 2002 р. Якщо ж держава 

ратифікувала Статут після 2002 р., то під юрисдикцію Суду потраплять лише 

події, які мали місце після вступу в силу такої ратифікації державою. 
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Зі ст. 11 випливає проблема «зловживання правом», яка полягає у тому, 

що інтереси деяких держав суперечать загальному розвитку міжнародного права. 

Постає питання ратифікації Статуту. Держави мають суверенне право не 

ратифікувати міжнародні договори, зокрема Статут МКС. Як наслідок, 

Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, Китайська Народна Республіка 

та ще ряд держав, виступаючи проти самої ідеї МКС як такої, що обмежує 

суверенітет держав і дає невизначено широку компетенцію Суду, скористались 

правом не ратифікувати Статут. [4] Це призвело до того, що для вказаних держав 

МКС не є впливовим органом судової влади. 

Проблема «зловживання правом» – це можливість деяких держав 

блокувати діяльність міжнародної судової інстанції, у даному випадку – МКС. 

Окрім цього, на нашу думку, факт неприєднання до Статуту впливових держав 

світу є стримувальним фактором для ратифікації Статуту іншими державами та 

негативно впливає на ефективність діяльності МКС. 

Грузія ратифікувала Римський статут 5 вересня 2003 р. Тому МКС може 

здійснювати свою юрисдикцію щодо злочинів, зазначених у Римському статуті, 

скоєних на території Грузії або її громадянами з 1 грудня 2003 р. 27 січня 2016 р. 

Палата попереднього виробництва подала прохання Прокурора про відкриття 

слідства proprio motu в ситуації в Грузії щодо злочинів проти людяності та 

військових злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду в контексті 

міжнародного збройного конфлікту, які мали місце в період з 1 липня до 

10 жовтня 2008 р. Розслідування МКС зосереджується на передбачуваних 

злочинах, скоєних в контексті міжнародного збройного конфлікту в період з 

1 липня до 10 жовтня 2008 р. в Південній Осетії, зокрема: 

– злочини проти людяності: вбивство, насильницька передача населення 

та переслідування; 

– військові злочини: напади на цивільне населення, навмисне вбивство, 

навмисне спрямування нападів на миротворців, руйнування майна та 

розкрадання [5]. 

У своїй попередній експертизі Канцелярія Прокурора «зібрала 

інформацію про передбачувані злочини, пов'язані з трьома сторонами, які беруть 

участь у збройному конфлікті: грузинські збройні сили, південноосетинські сили 

та російські збройні сили» [4]. 

Оскільки, у 2003 р. Грузія приєдналася до Римського статуту, визнавши 

юрисдикцію МКС, тому зараз зобов'язана в повному обсязі співпрацювати з 

Судом. Росія підписала Статут у 2000 р., проте досі його не ратифікувала, а 



167 

16 листопада 2016 р. Президент РФ підписав розпорядження про відмову Росії 

брати участь в Римському статуті. Таким чином РФ не має перед судом 

зобов'язання щодо обов’язку співпраці. Проте, відповідно до положень 

Римського статуту про юрисдикцію МКС у Прокурора МКС є мандат на 

неупереджений розгляд заяв щодо злочинів, скоєних на території Грузії усіма 

сторонами конфлікту, незалежно від громадянства осіб, які ймовірно їх вчинили. 

У ст. 12 Статуту закріплюється територіальна та особиста юрисдикція. До 

компетенції Суду входять тільки злочини, які були вчинені або на території 

держави-учасниці Римського статуту, або громадянином держави-учасниці. 

Якщо не дотримується ні особистий, ні територіальний принцип, Суд не може 

діяти. Це положення гарантує право держав вирішувати, піддавати чи ні своїх 

громадян або свою територію юрисдикції МКС. 

Римським статутом передбачена складна і довготривала процедура 

порушення та розгляду справ, що пояснює причини тривалого попереднього 

розслідування ситуації в Грузії. Офіс Прокурора МКС не може порушити 

розслідування самостійно і на спекулятивній основі, а тільки з санкції Палати 

попереднього провадження, і виключно за наявності «достатніх підстав» 

(ст. 15 Римського статуту). Як уже було зазначено вище, під час попереднього 

розслідування Офіс Прокурора може отримувати або вимагати інформацію з 

будь-яких джерел, однак бере до уваги лише ту інформацію, яка відповідає 

критеріям серйозності, правдивості та надійності [3]. 

Наступний етап попереднього розслідування − вивчення питання про 

відповідність конкретної ситуації критеріям компетенції, прийнятності та 

інтересів правосуддя. Зокрема, відповідно до принципу компліментарності, який 

є основоположним принципом Римського статуту, МКС не має права 

здійснювати свою юрисдикцію, якщо імовірно вчинені злочини виступають 

предметом кримінального провадження на внутрішньодержавному рівні, за 

винятком випадків, коли є достатні підстави вважати, що держава не бажає або 

не здатна вести розслідування чи порушити кримінальне провадження належним 

чином (ст. 17 Римського статуту). 

Як випливає з пояснень Офісу Прокурора МКС, який у жовтні 2017 р. 

звернувся за санкцією на відкриття кримінального провадження щодо подій 

2008 р. у Південній Осетії, основною передумовою, чому Офіс Прокурора 

протягом багатьох років не міг реалізувати механізм здійснення юрисдикції МКС 

стосовно ситуації в Грузії, є той факт, що зазначені події протягом усього 
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періоду були предметом розслідування правоохоронних органів як Грузії, так і 

РФ, і тільки нещодавно національні процедури в Грузії було припинено [4]. 

Офіс прокурора підкреслив, що в ході попереднього розслідування ним 

було отримано як з грузинського, так і з російського боку безліч суперечливої 

інформації стосовно одних і тих самих фактів, і що до уваги було прийнято 

тільки ту інформацію, яка була підтверджена більш нейтральними джерелами, 

які викликають довіру. Щодо злочинів, які імовірно були здійснені під час подій 

у Грузії в 2008 р., Офіс Прокурора МКС дійшов висновку про те, що до 

відповідальності за вчинення передбачуваних злочинів, які належать до 

юрисдикції МКС, зокрема, військових злочинів і злочинів проти людяності, 

можуть бути залучені представники всіх сторін конфлікту [2]. Таким чином, за 

наявності достатніх доказів вчинення злочинів, які належать до юрисдикції МКС, 

до відповідальності можуть бути притягнуті як чинний президент РФ В.В. Путін, 

так і колишній президент Грузії М.Н. Саакашвілі. 

Варто зазначити, що наразі МКС відчуває проблеми з підтримкою та 

фінансуванням у зв’язку зі скороченням бюджету в багатьох державах-учасницях 

Римського статуту, що ускладнює розгляд справи щодо конфлікту в Північній 

Осетії. 

Окрім вищеперерахованого, варто виділити наступні проблеми діяльності 

МКС. 

Відповідно до Римського статуту МКС доповнює національні органи 

кримінальної юстиції. Це положення викликало численні суперечки, і для 

багатьох держав стало перешкодою для ратифікації Статуту МКС, адже за 

національним законодавством держав Міжнародний кримінальний суд не 

входить до системи національних судів. 

Держава у більшості випадків може уникнути відповідальності для 

власних громадян лише шляхом неприєднання до Статуту МКС. Слабкою 

стороною діяльності МКС є також можливість держави у будь-який час вийти із 

Римського статуту.  

Відповідно до Римського статуту, Суд не може проводити засідання у 

випадках, якщо обвинувачений не з’явився до Суду або відсутній у залі судового 

розгляду. Продемонструємо на прикладі розгляду справи «Конфлікт у Південній 

Осетії». Оскільки Російська Федерація не визнає юрисдикцію МКС, то вона не 

має зобов’язання співпрацювати із Судом, а отже, видавати своїх громадян для 

судового розгляду. Найбільшою проблемою для розгляду даної справи є 

наявність передбаченої в Статуті відповідальності для громадян держави, що не є 
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учасницею Статуту, проте відсутність механізму реалізації забезпечення явки у 

зал судового засідання та складність реалізації покарання для таких громадян, що 

призводить до зниження ефективності діяльності МКС. 

Проблемою стало і питання про умови поширення юрисдикції Суду. 

Визначення меж юрисдикції держави, громадянином якої є особа, з одного боку, 

і МКС, з іншого. 

Проблемою для окремих держав є і те, що Статут не має первинної 

структури кримінального закону, не містить обставин, що обтяжують і 

пом’якшують покарання, не встановлює окремо для кожного злочину міру 

відповідальності. У ст. 77 Статуту передбачені наступні види покарання: 

позбавлення волі на термін, який не перевищує 30 років, довічне позбавлення 

волі, штраф та конфіскацію прибутків, майна та активів, отриманих прямо або 

побічно в результаті злочину. Це дає можливість Суду самостійно призначити 

покарання. 

Висновки. Проаналізувавши діяльність МКС, а також фактори, які 

знижують ефективність реалізації повноважень Судом взагалі та на прикладі 

справи щодо збройного конфлікту в Південній Осетії, можемо зробити наступні 

висновки. Попри мандат Прокурора на неупереджений розгляд справи стосовно 

всіх сторін конфлікту, невизнання Російською Федерацією Римського статуту і 

юрисдикції МКС на своїй території та відносно своїх громадян дуже ускладнює 

реалізацію вироку для громадян Російської Федерації навіть у разі винесення 

такого вироку. Відповідно до Римського статуту, Суд не може проводити 

засідання, якщо обвинувачений не з’явився до Суду і не перебуває у залі 

судового засідання. Оскільки Російська Федерація не визнає юрисдикцію МКС, 

то вона не має зобов’язання співпрацювати із Судом, а отже, видавати своїх 

громадян для судового розгляду. Найбільшою проблемою для розгляду даної 

справи є наявність передбаченої в Статуті відповідальності для громадян 

держави, що не є учасницею Статуту, проте відсутність механізму реалізації 

забезпечення явки у зал судового засідання та складність реалізації покарання 

для таких громадян, що призводить до зниження ефективності діяльності МКС. 

Можливість держави у будь-який час вийти із Римського статуту 

дозволяє державам уникати відповідальності для своїх громадян. Проблема 

поширення юрисдикції та бюрократичний характер діяльності МКС 

ускладнюють розгляд висвітлюваної справи та притягнення до відповідальності 

усього кола винних осіб. На нашу думку, для справедливого розв’язання даної 

ситуації необхідним є розроблення Судом ефективного механізму притягнення 



170 

до відповідальності та детальна регламентація відповідальності громадян 

держав, що не є учасницями Статуту, а також внесення відповідних змін до 

Римського статуту таким чином, щоб судові засідання могли відбуватись за 

відсутності обвинувачених під час слухання справи. 
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