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УДК : 327.51 
Бойчук Олена, 

студентка, 
Київський національний університет культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 
 

ВІЙНА В АФГАНІСТАНІ: ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
У статті розглядається Афганська війна (1979–1989), 

її передумови, хронологія і наслідки. Досліджуються особливості причин 
і завершення конфлікту в рамках зіткнення інтересів Радянського Союзу 
і Заходу. Проведено порівняльний аналіз з нинішнім російсько-
українським конфліктом. Використовуючи порівняльний метод вдалося 
визначити спільне в ситуаціях і розбіжності між ними. На основі цих 
спільностей окреслити головну передумову початку українського 
конфлікту і можливе його завершення, паралельно враховуючи 
результат Афганської агресії. У результаті дослідження визначили, 
що конфлікти мають спільні передумови, до яких можна віднести 
розхитування політичної стабільності і втрату лідерства інтересів 
Радянського Союзу, а пізніше РФ, як його правонаступника. На основі 
історичної аналогії визначено хронологію подій Афганської війни, 
офіційні причини вторгнення, прямі та опосередковані фактори виводу 
радянській військ з території конфлікту. Зроблено висновки, 
що головним фактором в цих конфліктах була політична воля та 
економічна могутність, що доводить здатність / нездатність країни для 
тривалого ведення війни. Відповідно, визначення цих особливостей 
сприяє виробленню ефективної військової тактики та політики 
Україною щодо протистояння російській агресії.  

Ключові слова: афганський конфлікт; війна; квазідержава; 
конфлікт інтересів; невизнані території; сепаратизм; холодна війна. 

 
Boichuk Olena, Student, Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 
Afghanistan War: Experience for Modern Ukraine 
The article deals with the Afghan War (1979–1989), its background, 

chronology and implications. The peculiarities of the causes and end of 
the conflict in the context of the conflict of interests of the Soviet Union and 
the West are examined. A comparative analysis with the current Russian-
Ukrainian conflict is conducted. Using a comparative method, we were able to 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

8 

determine the commonality of situations and the differences between them. 
On the basis of these commonalities, we outline the main prerequisite for the 
beginning of the Ukrainian conflict and its possible conclusion, taking into 
account the result of the Afghan aggression. As a result of the research, it was 
determined that the conflicts had common prerequisites, which could include 
the loosening of political stability and the loss of leadership of the interests of 
the Soviet Union, and later of the Russian Federation, as its successor. On the 
basis of historical analogy, the chronology of the events of the Afghan War, 
official reasons for the invasion, direct and indirect factors for the withdrawal 
of Soviet troops from the territory of the conflict were determined. 

It was concluded that political will and economic power were the main 
factor in these conflicts, which proved the country's ability / inability to 
continue a long war. Accordingly, identifying these features contributes to the 
development of effective military tactics and policies by Ukraine to counter 
Russian aggression. 

Key words: conflict of interests; quasi-state; separatism; 
the Afghanistan conflict; The Cold War; unrecognized territories; war.  

 
Бойчук Елена, студентка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Война в Афганистане: опыт для современной Украины 
В статье рассматривается Афганская война (1979–1989), 

ее предпосылки, хронология и последствия. Исследуются особенности 
причин и завершения конфликта в рамках столкновения интересов 
Советского Союза и Запада. Проведен сравнительный анализ 
с нынешним российско-украинским конфликтом. Используя 
сравнительный метод удалось определить общее в ситуациях и 
разногласия между ними. На основе этих общих признаков определить 
главную предпосылку начала украинского конфликта и возможно его 
завершения, параллельно используя опыт Афганской агрессии. 
В результате исследования определили, что конфликты имеют общие 
предпосылки, к которым можно отнести расшатывание политической 
стабильности и потерю лидерства интересов Советского Союза, а позже 
РФ, как его правопреемника. На основе исторической аналогии 
определена хронология событий Афганской войны, официальные 
причины вторжения, прямые и косвенные причины вывода советских 
войск. 

Сделаны выводы, что главным фактором в этих конфликтах была 
политическая воля и экономическая мощь, что показывало 
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способность / неспособность страны для длительного ведения войны. 
Соответственно, определение этих особенностей способствует 
выработке эффективной военной тактики и политики Украины 
относительно противостояния российской агрессии. 

Ключевые слова: афганский конфликт; война; квазигосударство; 
конфликт интересов; непризнанные территории; сепаратизм; холодная 
война. 

 
Вступ 
В сучасних умовах особливого значення все більше набуває 

боротьба з нерегулярними збройними формуваннями, проти яких 
регулярні збройні сили поки що не знайшли ефективних форм і способів 
ведення боротьби. Прикладами цього є війна в Афганістані і агресія РФ 
на Донбасі, яка не велась офіційними військами, а незрозумілими 
збройними формуваннями. 

Ця проблема є актуальною для кожного регіону світу, як і під час 
Холодної війни, так і після неї. Протистояння двох наддержав було 
причиною ескалації або початку багатьох конфліктів. Проте, коли 
протистояння завершилося, політична напруга не зменшилася. 
Насадницький характер Радянського Союзу зберігся в політиці його 
правонаступника – Російської Федерації, що проявляється в постійній 
боротьбі пострадянських держав за своє незалежне існування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Афганський конфлікт досліджували П. Аллан, Д. Клея, 

І. Д. Коміренко, Т. Легкий, В. Н. Спольников тощо. Афганський  
конфлікт в рамках Холодної війни досліджували О. І. Гуржій,  
С. Лавренов, В. Д. Макаров, С. П. Мосов, І. Попов та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
На сьогодні немає єдності думок стосовно війни в Афганістані. 

Для Заходу поразка Радянського Союзу ніби очевидна, проте для РФ – ні. 
Не до кінця узгоджуються думки дослідників, з якою метою були введені 
радянські війська і причину їх виведення. Остаточні висновки по цьому 
конфлікту не підведені. Разом з тим, така історична аналогія може 
слугувати пошуку дослідженню проблематики нинішнього українсько-
російського конфлікту, а саме: чітких передумов, перебігу, ескалації 
і розв’язки ситуації.  
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Формулювання цілей статті 
Метою статті є визначення причин початку і завершення війни 

в Афганістані. На основі цього, окреслити можливості застосування 
даного досвіду для сучасної України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Актуальність теми полягає у необхідності аналізу виникнення, 

ведення, способів запобігання війні. Досі йдуть спроби узагальнювати 
і класифікувати конфлікти, їх ескалацію. Особливого значення для 
України набуває саме афганський конфлікт (1979–1989), тому що це 
одна із ілюстрацій протиріч між Заходом і Сходом, які набули свого 
втілення на територіях третіх держав. Переорієнтація України на Захід, 
фактично, і була причиною початку військової агресії РФ. Отже, аналіз 
цього конфлікту важливий для знаходження способу мирного 
завершення агресії РФ 2014 року проти України. 

Для порівняння двох конфліктів, особливе значення набувають 
умови закінчення першого конфлікту. Отже, одним із ключових завдань 
є здійснити екстраполяцію між двома подіями. 

В першу чергу, розберемо Афганську війну за її передумовами, 
перебігом подій, способами веденням інформаційної війни, наслідками. 

Спецоперація СРСР в Афганістані − локальна війна. Її унікальність 
полягає в її масштабності, тривалості, у специфічних політичних, 
ідеологічних, психологічних обставинах, в яких вона здійснювалась. 
Афганістан – останній і, багато в чому, вирішальний конфлікт між 
наддержавами – СРСР та США – у межах «холодної війни». Спецоперація 
не має собі рівних за змістом наслідків як зовнішнього,  
так і внутрішньополітичного, соціального характеру для СРСР та 
України. 

Наслідки будь-яких воєн і конфліктів – це лише невелика частина 
широкого спектру явищ і подій, які цими війнами і конфліктами 
спричинені. Всі ці явища і події мають складну систему різноманітних 
політичних, соціальних, економічних, культурних, демографічних 
і воєнних факторів, які суттєво впливають на післявоєнне становище 
у регіоні або у планетарному масштабі. 

Закінчення спецоперації відбувалося на тлі системної кризи 
перебудови. Це наклало відбиток на її оцінки та результати. 
Підкреслимо, що цілі спецоперації політичним керівництвом СРСР 
не були чітко визначені, що дає підстави деяким дослідникам твердити 
про поразку радянських військ. 
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Передумови війни в Афганістані полягають в тому, що Афганістан 
завжди був однією з найбідніших країн світу. Це зумовив рельєф 
місцевості (гори та безводні пустелі – займають більшість території 
країни) і релігія афганських племен, а саме − іслам ханіфістського 
напрямку, з характерним для нього аскетизмом і консерватизмом. 
Значна роль військових в Афганістані була звичайною для азіатської 
країни. А саме: вожді, еліта духовенства, офіцери – це все панівна 
верхівка. 

Події перед конфліктом називають комуністичними заколотами 
(1978-1979). У квітні 1978 році комуністи Народно-демократичної партії 
Афганістану (НДПА) здійснили антидержавний озброєний заколот, не 
без допомоги радянських сил (Брейтвейт, 2013). 

Мухаммед Таракі – новоспечений правитель і ставленик Кремля. 
Він почав проводити примусову колективізацію, спираючись на досвід 
братнього СРСР. Населенню це не сподобалося. Релігія об’єднала 
афганців проти комунізму, який порушував їхній усталений спосіб 
життя. 

Восени в Афганістані сколихнув черговий державний переворот. 
Новий правитель – Хафізулла Амін. Про нього Москва отримувала дані, 
що він агент ЦРУ. А Вашингтон вже обдумує плани, як розмістити в 
Афганістані бази НАТО, які загрожуватимуть стратегічним об’єктам 
СРСР. Тому, для захисту південних рубежів Радянської імперії, Брежнєв 
ухвалив рішення про введення військ до Афганістану, під лозунгом 
допомоги братньому афганському народу (Брейтвейт, 2013). 

Ведення війни вже тоді передбачало агітацію і маніпуляцію 
масами. Отже, її характеризуємо такими етапами: 

1) до літа 1980 року було актуальне і необхідне пояснення причин 
початку введення радянських військ в Афганістан; в агітаційних 
листівках, документах і матеріалах найбільше уваги приділялось саме 
цьому аспекту, це висвітлювалось ніби радянські військові прийшли на 
допомогу до побратимів; 

2) до кінця 1986 року стояло питання стабілізації ситуації, 
розширення і зміцнення влади на місцях, забезпечення бойових дій; 

3) з 1987 року і до лютого 1989 р. основні напрямки були 
роз'яснення політики примирення, мотивів, принципів і цілей її 
здійснення, а також обґрунтування майбутнього виведення радянських 
військ (Окороков, 2008, с. 737). 

Військовий конфлікт в Афганістані умовно розділяються на 
чотири етапи: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
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1-й етап: грудень 1979 р. – лютий 1980 р. Він характеризується 
вторгненням радянських військ до Афганістану, їх розміщенням по 
гарнізонах, організація охорони місць їх дислокації і інших важливих 
об'єктів. 

2-й етап: березень 1980 р. – квітень 1985 р. Спільно з афганськими 
з'єднаннями й частинами ведуться активні бойові дії. Робота з 
реорганізації і зміцнення збройних сил Демократичної республіки 
Афганістан (ДРА). 

3-й етап: травень 1985 р. – грудень 1986 р. Перехід від активних 
бойових дій до підтримки дій афганських військ радянською авіацією, 
артилерією і саперними підрозділами. Підрозділи спецпризначення 
займалися боротьбою з припинення поставок зброї, боєприпасів з за 
кордону. Відбувся вивід 6 радянських полків у СРСР. 

4-й етап: січень 1987 р. – лютий 1989 р. Початок політики 
національного примирення керівництвом Афганістану за участі 
радянських військ. Підготовка радянських військ до повернення на 
Батьківщину і їх остаточного виводу (Бретвейт,2013). 

У 1988 р. Радянський Союз вирішив, що Афганістан перетворився 
на тягар і не вартий зусиль, грошей та сил, які були кинуті на афганську 
окупацію (Coll, 2005). 

Після завершення війни не від разу почали висвітлювати тему 
виведення військ з Афганістану. Ніхто не говорив про Афганістан ні 
перед мікрофоном журналіста, ні на шпальтах газет, журналів, ні у 
мемуарах. І не відразу почали створювати соціальне забезпечення 
потерпілих. Це була і є болючою темою для Росії. Так як, вони не 
вважають себе переможеними. Вони офіційно вважають, що досягли 
своєї цілі і вивели війська. (Нежинский, 1995, с. 512).  

Загибель, каліцтво учасників бойових дій – соціальні наслідки 
операції. Пізніше було підготовлено законодавство стосовно учасників 
спецоперації, їх лікування, реабілітації, навчання, працевлаштування, 
увічнення пам’яті загиблих. 

Політичні наслідки конфлікту важко переоцінити. Перш за все, 
реакція світової спільноти була жорсткою й категорично негативною. 
Введення радянських військ, так чи інакше, засудили Індія, Пакистан, 
Японія,Франція, Іран, Ірак, Китай, Судан, Саудівська Аравія, Марокко, 
Малайзія,Єгипет, Югославія, інші країни і деякі зарубіжні комуністичні 
партії. На підтримку Радянського Союзу виступили 18 країн, його явні 
союзники: Болгарія, Монголія, Куба, сам Афганістан, Україна, Білорусія 
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та інші (Окороков, 2008). Отже, лише радянські сателіти висловилися 
схвально.  

По друге, це економічне виснаження СРСР. Цей чинник можна 
розглядати, як фактор, який сприяв його розпаду. Внаслідок, його 
розпаду утворилося багато нових країн і протистояння двох держав 
змінилося на гегемонію одної – Сполучених Штатів Америки.  

Переходимо до аналізу російсько-українського конфлікту за 
такими ж критеріями: передумови, перебіг подій, способи ведення 
інформаційної війни. 

Україна – в минулому, найбагатша республіка СРСР. В країні 
знаходилися ключові потужні виробництва, велика кількість робочої 
сили. Проте,тут завжди знаходилися і протиурядові настрої і, пізніше, 
євроінтеграційні. 

21 листопада 2013 р. в Україні розпочалися антиурядові протести 
на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу 
підготування до підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Євросоюзом. Демонстрації значно поширилися після їх силового розгону 
в Києві вночі 30 листопада. В кін. 2013 р. були мітинги, демонстрації, 
студентські страйки. 

Протест народу був спрямований на дотримання закріпленого в 
законі геополітичного європейського курсу України, що означав для РФ 
вихід України з-під контролю Росії і отримання Україною економічних, 
політичних, а в перспективі і військових, гарантій збереження цього 
курсу. 

Наслідком перемоги Революції стали: відсторонення президента 
Януковича від влади та його втеча в Росію, відновлення Конституції 
України 2004 р., скасування диктаторських законів, призначення 
дострокових президентських виборів. Зміна влади кардинально 
зменшила силу впливу Росії на Україну. 

Виток російсько-українського конфлікту можливо окреслити, як 
порушення стабільності і зміни орієнтації країни. Україна завжди була 
сателітом Росії до подій 2013 р.  

Існування протистояння Росії та України, яке, переросло у збройну 
агресію Росії проти України, обґрунтовується систематичною кризою 
російської державності. Російська верхівка, при цьому, намагається 
відновити та розширити свій контроль на пострадянські країни, для 
утримання світового лідерства, яке було втрачено з розпадом СРСР та 
постійним економічним занепадом. 
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Необхідно зазначити, що Росія завжди розглядає пострадянський 
простір як зону своїх інтересів. Коли економіка їй дозволить, вона вийде 
на рівень реалізації глобальних цілей, оскільки російські експерти чітко 
підкреслюють, що Росія неможлива без глобальних цілей. Відповідно, як 
виявили ці роки, Україна не може виробити власну модель дійсності, 
власну точку зору. Тому ми і ходимо між західним і російським 
варіантами погляду на світ (Почепцов, 2015). 

Привід до вторгнення на територію України був «захист 
російськомовного населення». Як тільки позиції Росії під загрозою, 
починаються більш рішучі дії. Вторгнення Росії в Україну відбувається 
під час кризи. Як у відносинах між країнами, так і в країні.  

Перебіг подій в Україні можна розпочати із зазначення 
політичного хаосу, внаслідок подій на Майдані. Для РФ це був сигнал до 
початку втілення плану по загарбанню України. Спочатку був 
анексований Крим. На півострові з’явилися озброєнні «зелені 
чоловічки», без розпізнавальних знаків. Потім, 16 березня відбувся 
референдум щодо статусу Криму з наперед визначеними результатами. 
Після цього, в Кремлі був підписаний договір про прийняття Криму й 
Севастополя до складу Російської Федерації (18 березня). Ситуація 
ідеально зіграла на користь анексії півострову, через політичну 
нестабільність в Україні і новий уряд. Не було здійснено супротиву і не 
було пострілів. Лише захопленням Криму Путін зі своїми політичними 
амбіціями, звичайно, не зупинився. 

У середині квітня 2014 р. щедро профінансовані й добре озброєні 
Кремлем групи довго вирощуваних проросійських активістів почали 
захоплювати адміністративні будівлі й відділки міліції в Слов’янську, 
Артемівську, Краматорську та інших містах Донбасу. На території 
Донецької та Луганської областей були проголошені так звані народні 
республіки – ДНР і ЛНР. 

Важливе значення має пропагандистська підготовка до війни – 
гібридна війна. Перед агресією проводилася дуже ретельна і якісна 
підготовча робота: агітація, акції тощо. Тому, приймати до уваги 
інформаційну війну необхідно. 

Інформаційна війна в Україні є продуманою і «зрілою». 
Ключовою передумовою конфлікту стає дедалі неприязніша 

політика путінської Росії щодо України. Ця політика, з огляду на зміст 
російської пропаганди у ЗМІ, за останні роки стала відверто ворожою, 
схожу вже не на антиукраїнську пропаганду, а на пропаганду війни. 
Агресивність російської політики стосовно України сприяла 
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розходженню політичного бачення майбутнього України у населення.  
Це призвело до дуже кривавого протистояння думок під час Революції 
Гідності. Для протидії впливу російській пропаганді Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України з літа 2014 р. розпочав боротьбу з 
матеріалами сепаратистського та антидержавного характеру у ЗМІ 
(Почепцов, 2015). 

Важливий аспект підготовки Росії до агресії стало правове 
протистояння між країнами. У Росії воно забезпечувалось на вищому 
законодавчому рівні шляхом прийняття різноманітних постанов з 
питань, які дозволяли найбільш ефективно, з точки зору російського 
політикуму, сприяти вирішенню питань щодо повернення України під 
свій контроль. Серед таких питань найбільше розробленими виявились 
питання юридичного статусу Криму, рівня співробітництва України з 
НАТО та статусу російської мови в Україні. 

Передумовою до початку збройної агресії проти України стало 
економічне послаблення України. Воно відбувалося за допомогою 
економічного тиску (торговельні та тарифні протистояння), блокування 
української торгівлі, відключення газу. При цьому, економічний тиск в 
сторону України часто відбувався за відсутності дієвої протидії або 
навіть прямої підтримки українського політикуму. Як приклад, 
підписання вкрай невигідної для України газової угоди Ю. Тимошенко 
подавалось як значне політичне досягнення очолюваного нею Кабінету 
Міністрів. 

Загалом, економічна війна проти України була спрямована, 
насамперед, проти економіки Сходу та Півдня України, які, в силу своїх 
особливостей, перебували в залежності від Росії, як споживачі сировини 
та енергоресурсів з Росії і як ринок збуту значних обсягів своєї продукції. 

Значна частка російськомовного населення на Сході України, 
наявність суттєвого впливу російських ЗМІ та російської церкви, 
гібридна природа ведення війни Росією проти України призвели до 
прямого та опосередкованого залучення російської православної церкви 
до збройної агресії проти України.  

Серед непрямого залучення РПЦ до агресії проти України можна 
відзначити послання Московського патріарха Кирила 
Константинопольському патріарху Варфоломію, у якому патріарх 
Кирило заявив, що, починаючи з Майдану, «розкольники» (тобто УПЦ 
КП) і уніати «відкрито закликали до викорінення Православ'я» на 
території України, а «з початком бойових дій уніати і розкольники, 
отримавши в руки зброю, під видом антитерористичної операції стали 
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здійснювати пряму агресію щодо духовенства канонічної Української 
Православної Церкви на сході країни» (Почепцов, 2015). 

Існують факти також і непрямої участі церкви у агресії. Так, було 
виявлено, що окремі терористичні угрупування Росії були зосереджені 
при церквах, а окремі «святі отці» брали безпосередню участь у бойових 
діях проти України. 

Починаючи з 1 березня 2014 р., відбулися акції, які були проведені 
за участі російських спецслужб у східних, центральних і південних 
регіонах України у березні та квітні 2014 р., учасники яких виступали за 
відокремлення півдня і сходу від України та їх приєднання до Росії, 
проведення референдуму щодо федерального устрою України, надання 
російській мові статусу другої державної, виступали проти нової 
української влади. На противагу цим акціям у східних та південних 
регіонах проукраїнські сили проводять акції на підтримку 
територіальної єдності України та її державного устрою. 

27 лютого 2015 р., у річницю захоплення, російськими 
військовими без розпізнавальних знаків будівлі парламенту та Ради 
міністрів Криму й вивішування над ними російських прапорів, 
російський президент В. Путін своїм указом заснував у Росії «День сил 
спеціальних операцій». 

Деталі анексії Криму В. Путін окреслює в анонсі фільму «Шлях на 
Батьківщину». 

25 березня 2015 р. В. Путін підписав укази щодо присвоєння 
гвардійського звання трьом військовим частинам РФ: 11-й, 83-й 
окремим десантно-штуромовим бригадам ПДВ Росії та 38-му окремому 
полку зв'язку. Звання присвоєні, «за масовий героїзм та відвагу, стійкість 
та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту 
Батьківщини й державних інтересів в умовах збройних конфліктів, і 
враховуючи заслуги у мирний час». У документах не уточнюється 
інформація про місця та дати бойових дій, за участь в яких дані частини 
отримали гвардійські звання. 

Сергій Шойгу – міністр оборони РФ, 30 березня 2015 р., сказав, що 
в кінці 2014 р. Росія мала Криму повноцінне військове угруповання і має 
намір продовжувати нарощування своїх бойових можливостей. У лютому 
2016 російське видання ТАСС повідомило, що у грудні 2015 р. до складу 
Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму увійшов новітній малий 
ракетний корабель «Серпухов», озброєний комплексом крилатих ракет 
«Калібр», а вже у 2016 році має поповнитись двома сторожовими 
кораблями та двома підводними човнами (Почепцов, 2015). 
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У Москві у павільйоні «Україна» на ВДНГ 7 квітня 2015 р. була 
відкрита виставка під назвою «Речові докази. Донбас. 365 днів», 
де демонструвалися фотоекспозиції та, як стверджують організатори, 
справжні експонати із зони воєнного конфлікту на сході України. Серед 
експонатів можна було побачити стелу «Дебальцево», яка була 
привезена до Москви з України тижнем раніше. Необхідно зазначити, що 
також тижнем раніше власне російський так званий «гуманітарний 
конвой» фактично в чергове заїхав на окуповані частини Луганської та 
Донецької областей. 

Отже, пропаганда для вторгнення в Україну була проведена 
завчасно і протягом немаленького відрізку часу. Вона була комплексною 
і цілеспрямованою. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Таким чином, результати воєнно-політичної спецоперації СРСР в 
Афганістані принесли глобальні наслідки. Афганістан був надто важким 
тягарем для радянської економіки, комуністичної ідеології та політичної 
ситуації.  

Нові незалежні держави вловили поштовх до самостійного 
існування від радянської нестабільності.  

Зрозуміло, що масштабність наслідків для СРСР і світу була 
викликана не тільки спецоперацією, а й цілим комплексом зовнішніх і 
внутрішніх проблем. Проте, вищезазначені, політичні і соціальні 
наслідки спецоперації займають важливе місце у цьому комплексі. Вони 
суттєво вплинули на геополітичне, внутрішньополітичне та соціальне 
становище України, обумовивши якісні особливості та зміни у 
політичній системі, структурі суспільства, громадській думці, у системі 
соціального, медичного, побутового, житлового забезпечення учасників 
бойових дій, сімей загиблих.  

Афганська війна є важливим чинником політичних змін у світі 
наприкінці XX ст. Колапс СРСР розбалансував біполярну планетарну 
систему противаг, що призвело до утворення однополюсного 
світоустрою на чолі з США. Дезінтеграція СРСР була поштовхом до 
утворення нових держав. 

Отже, здійснивши аналіз вторгнення, перебіг обох конфліктів і 
наслідки Афганської війни, варто виокремити прогнозовані наслідки 
агресії Росії проти України. Якщо врахувати, що причиною початку і 
закінчення Афганської війни є політична воля опонентів, а однією із 
головних причин завершення − є криза Радянського Союзу, то, без 
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сумніву, такого ж штибу причинами наповнено початок російсько-
української агресії. На початок 2013 р. криза в Україні і могутність РФ 
дозволили агресору розпочати конфлікт. Спільне в передумовах обох 
конфліктів є надуманий привід: допомоги братньому афганському 
народу та захист російськомовного населення. Обидва конфлікти 
відбувалися на фоні криз: після 1989 р. в Радянському Союзі почалася 
велика економічна криза, після чого розпався СРСР і криза в Росії з 
2014 р.  

Яскравою відмінністю є пропагандистська підготовка до війни – 
гібридна війна. Оскільки, теоретичне осмислення проблематики 
інформаційних воєн почалося тільки в дев'яності роки. То цілком 
логічно, що в 1979–1989 рр. це була ще не впевнена і не продумана 
пропаганда, штаби. Під час агресії 2013 р. багато чого змінилося. Перед її 
початком проводилися агітація, акції тощо. 

Україні в такій кризовій ситуації потрібно активно відновлювати 
економіку, співпрацювати із РФ щодо вирішення конфлікту і виконання 
обома опонентами поступків у напрямку примирення. Головне – це 
політична воля Кремля. Оскільки воля народу і верхівки України до миру 
вже сформувалася. Поточний мілітаризований конфлікт більше 
породжує попит на ідеологію щодо «згуртування народу під єдиними 
прапором», яка активно впроваджується в Україні в останні місяці. 
Це вже вплинуло на відносини із західними сусідами, найбільш з 
Угорщиною та Польщею; і, ймовірно, впливатиме на них і далі. Закон про 
освіту, прийнятий українським Парламентом 5 вересня 2017 р., викликав 
негативну реакцію Угорщини, яка з тих пір фактично перешкоджає 
зближенню України з НАТО. Також, актуальним і необхідним є питання 
регулювання подвійного громадянства. В цілому, прослідковуємо 
тенденцію погіршення двосторонніх відносин України з її західними 
сусідами. І ця тенденція завдає шкоди європейським та 
євроатлантичним прагненням України.  

Для виходу з російсько-українського конфлікту з найменшими 
втратами необхідна згуртована Україна зі світовою підтримкою.  
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УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Взаємини з Канадою є перспективним напрямком для політичної 

стратегії України. Канада підтримує, а також сприяє розвитку нашої 
держави, і крім того може допомогти подолати українську кризу. Україна 
з Канадою залишаються основними зовнішньополітичними союзниками. 
Наша держава безперервно отримує політичну, економічну, гуманітарну, 
а також військову допомогу від Канади. 

Особливість українсько-канадського партнерства визначена 
наявністю 1,2 млн української діаспори, що динамічно бере участь у ході 
розвитку українсько-канадських взаємин. 

Сьогодні Канада є основним партнером, а також підтримкою на 
арені міжнародних відносин. Про це говорить активна позиція Канади на 
міжнародній арені в українській кризі. Після нелегальної анексії Криму 
Російською Федерацією, а також початку війни на Сході України, Канада 
постійно допомагає Україні, і підтримує її в рамках таких міжнародних 
організацій як НАТО, G7, ОБСЄ, ООН. Крім цього, Канада запровадила 
політичні, а також економічні санкції проти Росії, що також є однією із 
форм підтримки України. 

Ключові слова: українсько-канадські відносини; зона вільної 
торгівлі; діаспора; співробітництво. 

 
Vusiatytska Mariana, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 
Ukrainian-Canadian Interstate Cooperation: Challenges 

and Prospects for Development 
Relations with Canada are a promising direction for Ukraine's political 

strategy. Canada supports and contributes to the development of our country 
and can also help overcome the Ukrainian crisis. Ukraine and Canada remain 
major foreign policy allies. Our country is constantly receiving political, 
economic, humanitarian and military assistance from Canada. 
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The peculiarity of the Ukrainian-Canadian partnership is determined by 
the presence of 1.2 million Ukrainian diaspora, which is dynamically involved 
in the development of Ukrainian-Canadian relations. 

Today, Canada is a major partner as well as support in the international 
arena. This is evidenced by Canada's active position in the international arena 
in the Ukrainian crisis. Following the illegal annexation of Crimea by the 
Russian Federation, as well as the outbreak of war in the east of Ukraine, 
Canada has continuously assisted Ukraine and supported it through such 
international organizations as NATO, the G7, the OSCE, the UN. In addition, 
Canada has implemented political as well as economic sanctions against 
Russia, which is also a form of support for Ukraine. 

Key words: Ukrainian-Canadian relations; free trade zone; diaspora; 
cooperation. 

 
Вусятицкая Марьяна, студентка, Киевский национальній 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Украинско-канадское межгосударственное сотрудничество: 

проблемы и перспективы развития 
Взаимоотношения с Канадой является перспективным 

направлением для политической стратегии Украины. Канада 
поддерживает, а также способствует развитию нашего государства, 
и кроме того может помочь преодолеть украинский кризис. Украина 
с Канадой остаются основными внешнеполитическими союзниками. 
Наше государство непрерывно получает политическую, экономическую, 
гуманитарную и военную помощь от Канады. 

Особенность украинского-канадского партнерства определена 
наличием 1,2 млн украинской диаспоры, которая динамично участвует в 
ходе развития украинского-канадских отношений. 

Сегодня Канада является основным партнером, а также 
поддержкой на арене международных отношений. Об этом говорит 
активная позиция Канады на международной арене в украинском 
кризисе. После нелегальной аннексии Крыма Российской Федерацией, 
а также начала войны на Востоке Украины, Канада постоянно помогает 
Украине, и поддерживает ее в рамках таких международных 
организаций как НАТО, G7, ОБСЕ, ООН. Кроме этого, Канада ввела 
политические, а также экономические санкции против России, что также 
является одной из форм поддержки Украины. 

Ключевые слова: украинско-канадские отношения; зона 
свободной торговли; диаспора; сотрудничество. 
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Вступ 
Наявність конкретних програм співробітництва між Україною та 

Канадою, регулярні дипломатичні контакти на рівні урядів, активна 
позиція, зайнята Канадою на міжнародній арені до і після проголошення 
незалежності України, підтримка України під час конфлікту на Сході, 
чисельна українська діаспора, викликають необхідність в науковому 
аналізі характеру, змісту і форм українсько-канадських відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Значну увагу проблемі становлення, а також розвитку українсько-

канадських двосторонніх відносин приділяють як українські, так і 
зарубіжні науковці. С. Аппатов (Аппатов, 1998) та В. Козик (Козик, 2006), 
Е. Баран (Баран, 1999, с. 31–35) та М. Дойчик (Дойчик, 1998) у своїх 
дослідженнях присвятили увагу окремим напрямам зовнішньої політики 
України, описали зовнішньоекономічні пріоритети нашої держави 
і головні вектори розвитку відносин між Україною та Канадою.  

Формулювання цілей статті 
Мета статті полягає в аналізі розвитку українсько-канадських 

відносин у 2014–2020 рр. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Ми знаємо, що особливі зв’язки між Україною та Канадою були 

закладені ще коли перші українські мігранти почали прибувати до 
Канади наприкінці XIX ст.  

Постійно представники уряду Канади наголошували на 
важливості внеску українців у розвиток канадського суспільства, 
як спільноти людей з різною культурною спадщиною, але об'єднаними 
спільними цінностями.  

Першою серед країн Заходу, яка визнала незалежність України та 
встановила дипломатичні відносини з нашою державою була саме 
Канада – 2 грудня 1991 р. І з перших днів нашої незалежності відносини 
між двома державами почали розвиватись досить таки активно. 

Історичні дружні взаємини між Україною та Канадою склалися 
завдяки поколінням українських іммігрантів до Канади. І з роками 
зацікавленість канадської сторони у розвитку партнерських відносин з 
Україною не тільки не слабшає, але і підсилюється, що не може 
не вплинути сприятливо на темпи розвитку обох держав. 

Угода про дружбу та співробітництво, підписана 24 жовтня 
1994 р., відіграла особливу роль у розвитку відносин між нашими 
країнами. У даній угоді, зокрема, сказано, що сторони, які прагнуть 
економічної свободи, сприятимуть співпраці на формальному та 
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неформальному рівнях з метою подальшого розвитку та зміцнення 
двосторонніх відносин. 

Така співпраця – заснована на партнерстві, дружбі, відкритості – 
є хорошим прикладом для деяких сусідніх країн, які під приводом 
захисту прав національних меншин ведуть гібридні війни, захоплюють 
території. Проте, Україна все ж намагається зберегти цілісність 
територій, і більшість цивілізованих країн, серед яких і Канада, 
допомагають їй у цьому плані. 

Двостороння співпраця підтримується через такі дипломатичні 
установи: Посольство Канади в Україні в Києві та Консульство Канади в 
Україні у Львові, а також Посольство України у Канаді в столиці Оттаві, 
Генеральне та Почесне Консульства України. У 2017 р. було відкрито 
Генеральне консульство у м. Едмонтон. Істотну допомогу у відкритті 
Посольства України в Канаді надавала також українська діаспора. 

Насправді, вже написано багато досліджень, монографій та статей, 
присвячених різним аспектам українсько-канадських відносин,  
і з роками їх ставатиме лише більше. Напевно, доцільно розглядати їх 
сьогодні з точки зору перспектив у світі, який змінюється динамічно. 
Можна сказати, що після Революції гідності відносини між Україною та 
Канадою вийшли на справді новий рівень, що потребує певного 
переосмислення їх вартості, їх важливості та потенціалу. 

Не секрет, що події в Україні взимку 2013–2014 рр. дали поштовх 
як консолідувати, так і координувати зусилля українського світу в 
цілому і Канади зокрема щодо вектора допомоги Україні для вирішення 
найважливіших проблем. Цю мить не варто втрачати. Ми також маємо 
пам’ятати, що саме під керівництвом лідера Консервативної партії, 
прем’єр-міністра Стівена Харпера Канада негайно виступила проти 
російської агресії, незважаючи на свої фінансові втрати, застосувала 
складні санкції проти кількох російських компаній та фізичних осіб. 

З часів незалежності канадська влада постійно підтримувала 
Україну. Не став винятком і 2014 р., від моменту розгортання збройного 
конфлікту Росії проти України. У Львівській області канадські 
інструктори вже шостий рік вчать українських солдатів передовим 
методам ведення бою. За цей час підготовку з ними пройшли понад вісім 
тисяч військових.  

Також у 2016 р. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав 
Україну, для того, щоб висловити підтримку нашій державі у боротьбі 
проти російської агресії, а також взяти участь у створенні Зони вільної 
торгівлі між Україною та Канадою. Угоду про Зону вільної торгівлі 
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у присутності президента України Петра Порошенка і прем’єр-міністра 
Канади Джастіна Трюдо підписали український віце-прем’єр та міністр 
економічного розвитку Степан Кубів і міністр міжнародної торгівлі 
Канади Христя Фріланд, яка маючи українське коріння, неодноразово 
виступала на підтримку України на різного роду зустрічах та форумах. 

15 лютого 2017 р. Нижня палата федерального парламенту 
Канади більшістю голосів підтримала ратифікацію Угоди про вільну 
торгівлю з Україною у третьому й остаточному читанні. 8 березня 
2017 р. Сенат Канади підтримав Угоду про вільну торгівлю з Україною 
у другому читанні. Верховна Рада України 15 березня 2017 р. ухвалила за 
основу та в цілому закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між 
Україною та Канадою. За відповідне рішення проголосували 272 народні 
депутати. 

Завдяки підписанню угоди про Зону вільної торгівлі, експорт з 
України в Канаду за останні роки постійно зростав. Проте загальна сума 
ще залишається не такою вже й великою – приблизно 350 млн дол. 
Подальше розширення контактів між Україною і Канадою багато в чому 
залежить від напрямку і темпів економічних перетворень в нашій країні, 
а саме створення належних умов для ведення бізнесу та залучення 
іноземних інвестицій сприятиме зростанню ВВП, і як наслідок – обсяг 
зовнішньої торгівлі теж буде збільшуватися. 

Також, як наголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під 
час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у 2019 р., причина, 
чому саме Канада допомагає Україні, полягає в тому, що цінності 
 принципи, які відстоюють українці, є тими цінностями і принципами, 
які підтримує Канада і які вона захищає. 

Проте, необхідно також зазначити, що підписання угоди про Зону 
вільної торгівлі має не лише позитивні аспекти, а й певні негативні 
моменти, такі як наприклад значний дисбаланс у торгівлі. Експорт 
України до Канади зменшився в 2,5 рази – з 72,5 млн дол. у 2014 р. до 
28 млн дол. у 2016 р., тоді як імпорт зріс з 191,5 млн дол у 2014 р. до 
217 млн дол. в 2017 р. Негативний зовнішньоторговельний баланс з 
Канадою збільшився до 191 млн дол. Також є ймовірність, що ця 
тенденція може лише посилитися ще більше. Існує вірогідність, що 
підписання угоди розвиватиме лише сировинний експорт українських 
товарів. Такого рівня підтримки, який матимуть канадські підприємці в 
Україні, українські підприємці на канадському ринку, на жаль, 
не матимуть. 
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Вже 10 лютого 2020 р. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 
повідомив, що технічні консультації згідно розширення договору щодо 
безперешкодної торгівлі між Україною та Канадою в експертному 
ступені закінчення, залишилося тільки виконати діалог щодо 
розширення, а також вдосконалення договору. 

Канада, а також Україна співпрацюють в багатьох міжнародних 
організаціях: Організації об’єднаних націй (ООН) , Організації безпеки та 
співробітництва у Європі (ОБСЄ), Міжнародній установі франкофонії і 
т. д. Однією із варіацій партнерства в області оборониє формування 
мовних курсів, тренувальних проектів з питань лідерства, а також 
миротворчих дій для українського військового та цивільного персоналу.  

Україна є третім за величиною учасником канадської Програми 
військової підготовки та співробітництва. Україна є однією з 20 країн, 
де зосереджені програми Канадської агенції міжнародного розвитку. 
Активні на даний момент проекти сфокусовані на підтримці 
економічних можливостей для українців при зміцненні демократії. 
В рамках Програми глобального партнерства проти поширення зброї і 
матеріалів масового знищення, очолюваної країнами Великої сімки, 
Канада та Україна співпрацюють за проектами в сфері ядерної безпеки, 
перекваліфікації науковців, які раніше займалися зброєю (при допомозі 
Українського науково-технологічного центру) і прикордонної безпеки. 

Напередодні президентських виборів 2019 р. в Україні Канада 
направила спостерігачів за виборами для підтримки демократичного 
процесу в Україні. П'ятдесят довгострокових спостерігачів було 
направлено через двосторонню місію спостереження за виборами в 
Канаді. Вісім спостерігачів працювали з багатосторонньою місією 
спостереження за виборами, яку очолював Офіс Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань демократичних інститутів та 
прав людини. Вони спостерігали за виборчим процесом до, під час і після 
виборів. Це включало моніторинг участі жінок, внутрішньо переміщених 
осіб та меншин у виборчому процесі. Близько 200 короткотермінових 
спостерігачів були розміщені для моніторингу дня виборів. У липні 
2019 р. для спостереження за парламентськими виборами було 
розміщено аналогічну кількість короткотермінових та довгострокових 
спостерігачів. Це не перший раз, коли Канада підтримує демократичні 
вибори в Україні. Починаючи з 2004 р., Канада направляє 
короткострокових та довгострокових спостерігачів для моніторингу 
президентських і парламентських виборів. 
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З 2 по 4 липня 2019 р. в Канаді відбулася третя Українська 
конференція з питань реформ. 2 липня відбулося засідання міністрів, 
після чого були проведені дводенні дискусії в Домі України. Друзі та 
партнери України з 37 країн зібралися, щоб підтримати процес реформи 
України на шляху до євроатлантичної інтеграції. До таких партнерів 
входили міністри закордонних справ, керівники міжнародних установ, 
парламентарії, приватний сектор, громадянське суспільство та 
аналітичні центри. 

Також важливим фактором у відносинах між Україною та Канадою 
є надання фінансової допомоги Україні, яка особливо посилилася під час 
Євромайдану, коли нам була важлива підтримка як ніколи раніше. 
Канадський уряд чітко висвітлив свою позицію (можливо саме завдяки 
чисельній українській діаспорі на їх території) – чинити економічний та 
політичний тиск на Росію, допоки Росія не буде демонструвати поваги до 
суверенітету України та її територіальної цілісності. З лютого 2014 р. 
По березень 2015 р. – в період загострення конфлікту, канадським 
урядом надано допомоги на суму 568 млн дол. В якості допомоги для 
Донецької та Луганської областей, було виділено майже 8 млн дол. 
у грудні 2017 р. Канада також виділила понад 156 млн дол приблизно 
для трьохсот малих та середніх господарств в Україні (Canada’s support to 
Ukraine in crisis and armed conflict…). 

Щодо надання допомоги Україні в 2019–2020 рр., уряд Канади має 
виділити Україні 25 мільйонів доларів допомоги у реалізації реформ 
щодо розвитку демократії і вже посилила підтримку Місії з моніторингу 
на Донбасі ОБСЄ. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав під час 
зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, власне що ці 
25 млн Україна отримає протягом 6 років. Він ще додав, власне що вже 
була збільшена підтримка місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка 
працює на Донбасі. 

Варто також згадати, що за підтримки уряду Канади та Федерації 
муніципалітетів Канади для України розпочав діяти шестирічний  
(2015–2020 рр.) «Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство 
для розвитку міст». Вищезазначений проект спрямований на зміцнення 
муніципального сектору в Україні, на запровадження ефективної 
демократії в управлінні, прискорення економічного розвитку міст та 
регіонів; створення сприятливого середовища для розвитку малого та 
середнього бізнесу; підтримка децентралізації та комплексного 
планування розвитку на різних рівнях. 
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В січні 2020 р., у зв'язку з подіями в Ірані, де розбився український 
літак, Канада та Україна об'єдналися для розслідування причин 
катастрофи, та обміну інформацією. Під час розмови глав держав – 
Володимира Зеленського та Джастіна Трюдо, було також наголошено на 
важливості розробки певного алгоритму задля уникнення надалі 
подібних катастроф (Володимир Зеленський і Джастін Трюдо 
домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в 
Ірані...). 

Аналізуючи відносини між Україною та Канадою варто також 
згадати багаточисельну українську діаспору. На сьогоднішній день 
кількість українців-іммігрантів складає приблизно 1,2 млн осіб (4 % від 
загального населення Канади). Українці займають сьоме місце в топі 
національних меншин Канади. Одним з важливих факторів, який 
приваблює багатьох іммігрантів з України, є допомога та підтримка 
діаспори. Канада лояльна до національних меншин, все регулюється 
законом – усі діаспори мають право зберігати свої культурні цінності, 
передавати свою культурну спадщину та традиції нащадкам (Justin 
Trudeau says employment insurance changes will be 'monitored and 
reviewed' Social Sharing…). 

Також варто згадати про Канадсько-український проект 
підтримки торгівлі та інвестицій – Канадсько-українська підтримка 
торгівлі та інвестицій (CUTIS – Canada-Ukraine Trade and Investment 
Support). Це п'ятирічна (2016–2021) ініціатива уряду Канади, спрямована 
на збільшення експорту з України в Канаду та залучення інвестицій з 
Канади в Україну. Основна мета проекту – підтримка малих та середніх 
підприємств у всіх регіонах України шляхом співпраці з торгово-
промисловими палатами, професійними асоціаціями, а також урядовими 
проектами та бюро проектів реформ. В рамках проекту проводяться 
дослідження для канадських інвесторів, які бажають підтримати 
український бізнес, надаються консультації щодо характеристик 
торговельного співробітництва з Канадою, практичні тренінги, семінари, 
вебінари та інші тренінги організовані в регіонах України (Канадсько-
український проект підтримки торгівлі та інвестицій…). 

Українських мігрантів вважали нездатними сприймати 
англосаксонські цінності. Це породило концепцію мозаїки чи етнічної 
ідентичності канадців – концепцію мультикультуралізму. У той же час 
зарозумілість англосаксів щодо українських канадців зникла з дискурсу, 
але залишилась у повсякденному житті. Перші мігранти не називали 
себе «українцями» і зрозуміли, що вони українці вже живучи в Канаді. 
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Проукраїнську політику Канади пояснюють не лише впливом 
української діаспори. Канада входить до складу Заходу та більш 
широкого антиросійського фронту. Таким чином, люди, що проживають 
за межами своєї історичної батьківщини, асимілюються або 
інтегруються в місцеве суспільство або утворюють внутрішню 
взаємопов'язану спільноту. Перші вже можуть вважати себе частиною 
канадського суспільства, але не як частину діаспори. Останні можуть 
вважати себе частиною суспільства та діаспори. Ще інші, які зберегли 
свою етнічну ідентичність, потрапляють до категорії громади. Все це 
пов’язано з тривалістю проживання в Канаді та ступенем збереження 
коренів.  

Українські іммігранти стали борцями мультикультуралізму. 
Успішні етнічні українці на канадській політичній арені включають 
Христю Фріланд, Едварда Стельмаха, Романа Гнатишина. Таким чином, 
українська діаспора має велику політичну та економічну вагу в Канаді. 
Українці влилися в громадське, політичне та культурне багатоетнічне 
середовище Канади, заслужили повагу інших меншин, зайняли гідні ніші 
в суспільстві. Але також українцям вдалося зберегти національну 
ідентичність та самобутність, свої традиції та культуру. Асиміляційні 
процеси звісно ж, істотно позначаються на українській етнічній групі і з 
кожним роком ці процеси будуть розвиватись все більше, але, тим не 
менш інтегрувавшись в середовище нової країни, все ж вдалось не 
втратити самобутність. Як саме це може вдаватись? В Канаді активно 
створюються та розвиваються двомовні програми в навчальних 
закладах, створюються наукові центри, українські творчі осередки, 
фестивалі і т.д. 

Натомість найбільш проблемною сферою наших двосторонніх 
відносин є саме візова політика. Незважаючи на те, що під час виборчої 
кампанії Ліберальна партія пообіцяла скасувати візи для України, після 
приходу до влади, її дії свідчать про зовсім протилежне. У перші три 
місяці після виборів Канада відмовила у видачі віз 34 % українських 
заявників. Це неймовірно висока цифра, яку українські дипломати не 
можуть пояснити. Крім того, ситуація з часом погіршується: за перший 
квартал 2016 р. рівень відмов становив 18 %. Оскільки департамент 
міграції Канади пропонує розглянути безвізовий режим для країни, 
відмова її громадян протягом трьох років поспіль не повинна 
перевищувати 4 % – для цього Україні знадобиться дуже багато часу. 
Проте, вже в 2019 р. Канада висловила бажання долучити Україну до 
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програми Trusted Travellers, що передбачає, що українцям має бути 
набагато легше потрапити до Канади. 

Однією з важливих проблем є сприяння канадського уряду виїзду 
українців з місць компактного проживання в міста – як наслідок цього 
процесу стала асиміляція та виродження. Також досить неприємним 
фактом було знищення української греко-католицької церкви 
Богородиці в місті Мінт Парк (MeathPark), а також інших українських 
церков в сільській місцевості Канади, що може призвести до занепаду 
українських осередків. Тому українські активісти активно намагаються 
боротись з цією проблемою (Soloducha, 2018). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Варто зосередитись на перспективних напрямках двостороннього 
діалогу, при цьому варто розвивати як економічну, так і політичну та 
культурну складові, які в купі можуть створити синергетичний ефект в 
українсько-канадських відносинах. Канада завжди була прекрасним 
партнером для України, постійно лобіюючи інтереси нашої держави 
перед світовим співтовариством. Особливо корисною стала її допомога у 
цей непростий час для підтримки і відстоювання територіальної 
цілісності України. 

Таким чином, сучасний етап відносин між Україною та Канадою є 
найважливішим, адже сьогодні наша країна переживає найскладніші 
часи, і саме Канада надає нам найширшу і всебічну підтримку для 
підтримки нашої територіальної цілісності та суверенітету. Канада 
активно підтримує демократичні зміни в Україні з моменту завершення 
Революції Гідності, роблячи політичний, фінансовий та технічний внесок 
у важливі реформи в нашій країні. Двосторонні відносини між Україною 
та Канадою мають давню історію та охоплюють широкий спектр сфер. 
Специфіка українсько-канадської співпраці зумовлена наявністю 1,2 млн 
членів діаспори, яка, будучи неекономічною групою тиску, активно бере 
участь у процесі формування українсько-канадських відносин. 

Основними напрямками співпраці є співпраця в галузі освіти та 
співпраця в галузі економіки. Про це свідчить наявність великої 
кількості міжнародно-правових актів. Уряд Канади сприяв розвитку 
освіти в Україні за допомогою численних семінарів та тренінгів для 
викладачів, фінансування та допомоги у розробці навчальних матеріалів, 
а також обмінів для студентів, студенти та викладачі. Все це позитивно 
вплинуло на розвиток освіти в Україні та зміцнило зв’язок між Україною 
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та канадцями українського походження (Дорожня карта українсько-
канадських відносин…). 

З огляду на завершення процесу утворення зони вільної торгівлі 
між Україною та Канадою, можна сказати, що традиційний 
торговельний, економічний та гуманітарний партнер у майбутньому 
може стати «дверима» для країн Америки. Це, у свою чергу, посилить 
здатність України розвивати активні стосунки із сучасними центрами 
влади, включаючи США та Бразилію. Україна не лише активізуватиме 
торговельно-економічне співробітництво та збільшить американські 
інвестиції у свою економіку, але й активізуватиме співпрацю 
у пріоритетних сферах, таких як енергетика. Залучення американських 
інвестицій допоможе розробляти нафтогазоносний шельф Чорного та 
Азовського морів і сланцевого газу в Україні. Також у Сполучених Штатах 
Україна бачить джерело диверсифікації імпорту радіоактивного палива 
для національних атомних електростанцій з метою зменшення 
залежності від Росії. 

Отже, політика Канади щодо України доволі чітка та базується 
на сприянні розвитку демократичного суспільства, донорській допомозі 
й побудові інклюзивних політичних та економічних інститутів в Україні, 
які є необхідною умовою для розбудови успішної країни. 
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ПОЛІТИЧНИЙ ВЕКТОР ІСЛАМУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 
 
У статті висвітлено актуальні питання виникнення та розвитку 

політичного ісламу у світі та в межах України. Розглянуто основні 
відмінності між мусульманськими державами, які впливають на їх 
становище на міжнародній політичній арені. Досліджено підходи до 
погляду щодо значення ісламського світу в системі міжнародних 
відносин. Проаналізовано історичний розвиток ісламу в Україні та його 
найбільш потужні центри сили. Досліджено основні напрями та 
тенденції трансформації політичного ісламу в XXI ст. Аналізується 
проблема такої релігії як іслам в політичному процесі в Україні. 
Виявлено закономірність в формуванні ісламу як політико-центричної 
релігії. Досліджено законодавчу систему мусульманських країн та 
джерела її формування, такі як Коран, Сунна та Шаріат. Розглянуто роль 
ісламського чинника у світовій політиці та фактори, які дозволяють 
цьому регіону відігравати значну роль в міжнародних відносинах. 
Узагальнено зміни, що сталися в політичному ісламі в останні 
десятиліття. В висновках даної статті було доведено, що релігійний 
фактор є потужним інструментом здійснення впливу в політичному 
житті ісламських держав в сучасних міжнародних відносинах. 

Ключові слова: ісламська держава; мусульманський світ; 
політичний іслам; політичний вектор. 

 
Herasimenko Daria, Master Student, Kyiv National University of 

Culture and Arts, Kyiv, Ukraine  
The article deals with topical issues of the emergence and development 

of political Islam in the world and within Ukraine. The main differences 
between Muslim states that influence their position in the international 
political arena are considered. Approaches to the view of the importance of 
the Islamic world in the system of international relations are explored. 
The historical development of Islam in Ukraine and its most powerful centers 
of power are analyzed. The basic directions and tendencies of transformation 
of political Islam in the XXI century are explored. The problem of religion such 
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as Islam in the political process in Ukraine is analyzed. Regularity in the 
formation of Islam as a politico-centric religion have been identified. The 
legislative system of Muslim countries and the sources of its formation, such 
as the Qur'an, Sunnah and Sharia, have been explored. The role of the Islamic 
factor in world politics and the factors that allow this region to play 
a significant role in international relations are considered. The changes that 
have taken place in political Islam in recent decades are summarized. 

Key words: Islamic state; Muslim world; political Islam; political 
vector. 

 
Герасименко Дарья, магистрантка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
В статье освещены актуальные вопросы возникновения и 

развития политического ислама в мире и в пределах Украины. 
Рассмотрены основные различия между мусульманскими 
государствами, которые влияют на их положение на международной 
политической арене. Исследуются подходы к значению исламского мира 
в системе международных отношений. Проанализировано историческое 
развитие ислама в Украине и его наиболее мощные центры силы. 
Исследованы основные направления и тенденции трансформации 
политического ислама в XXI в. Анализируется проблема такой религии 
как ислам в политическом процессе в Украине. Выявлена 
закономерность в формировании ислама как политико-центристской 
религии. Исследована законодательная система мусульманских стран и 
источники её формирования, такие как Коран, Сунна и Шариат. 
Рассмотрена роль исламского фактора в мировой политике и факторы, 
которые позволяют этому региону играть значительную роль в 
международных отношениях. Кратко сформулированы изменения, 
которые произошли в политическом исламе в последние десятилетия. 

Ключевые слова: исламское государство; мусульманский мир; 
политический ислам; политический вектор. 

 
Вступ 
Важливість світових релігій, таких як буддизм, християнство та 

іслам, у світі є незаперечною, оскільки вони набули міжнародного 
характеру і впливають на політичні, економічні та культурні контакти 
між народами та державами. Саме вони на початку об'єднували великі 
території та цілі регіони, але відбувалося це шляхом силового 
насадження, асиміляції та нищення локальних національних культур та 
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релігій. Так і у сучасній світовій політиці релігія є потужним засобом 
впливу, яка часом впливає на психологію та поведінку людей сильніше 
ніж правові чи економічні докази, будучи наділеною великою 
вибухонебезпечною силою. Саме іслам є потужним інструментом 
політики мусульманських країн, які є важливими учасниками в системі 
міжнародних відносин, тож питання про політичний феномен ісламу є 
актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій  
Проблема політизації ісламу у світі та в Україні розглядали такі 

зарубіжні і вітчизняні вчені, як А. Арістова, Е. Борозова, А. Єдаменко, 
А. Колодний, І. Краснюк, В. Курілло, В. Кушніренко, Н. Латигіна, 
Б. Лобовик, В. Наумкін, Р. Пасічний, Н. Пророченко, Д. Семусєва, 
Л. Ямпольска, П. Яроцький. 

Так у монографії Н. Латигіної «Іслам: шлях крізь століття» 
(Латигіна, 2016) розглянуто процес виникнення і розповсюдження 
ісламу як світової релігії, охарактеризовано іслам як уклад життя, 
зокрема, шаріат як підґрунтя мусульманського права, приділено увагу 
проблемі розколу в ісламі, виокремлено головні напрями, секти, течії та 
рухи мусульманського віровчення. 

У книзі Е. Борзової «Культура і політичні системи країн Сходу» 
(Борзова, 2008) висвітлено основні етапи розвитку особливостей 
культури країн мусульманського світу, які багато в чому визначили 
розвиток політичного процесу та становлення політичних систем цих 
держав. 

Формулювання цілей статті 
Метою написання цієї статті є проаналізувати роль ісламу 

в політиці країн в системі міжнародних відносин. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Саме іслам ще на початку свого створення формувався як 

державна релігія, і для цієї релігії зв’язок з політикою є найбільш 
природним і звичним. Як зазначає доктор політичних наук 
Н. А. Латигіна, у жодній мусульманській країні не існувало церкви, яка б 
протистояла державі, а носіями єдності були одночасно релігійні та 
політичні вожді (Латигіна, 2006, с. 8). 

У VII ст. на території Аравії, де існувала велика кількість арабських 
язичницьких племен, виникла така політична ситуація, що потребувала 
формування монотеїстичної релігії, як основи для централізованої 
держави. Пророк Мухаммед, що вважається засновником ісламу, також 
закликав і до соціальної справедливості: братерства вірян, допомоги 
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бідним, засудження лихварства і необхідності дотримання простих 
моральних норм.  

У 622 р. Мухаммед стає політичним і релігійним лідером громади 
(умми), де встановлюються правила життя, вчення та обрядів для 
спільноти, а згодом починається розповсюдження віри на весь 
Аравійський півострів.  

Якщо порівняти його з лідерами інших світових релігій, Буддою чи 
Ісусом, які відокремлювали світське від духовного і не намагалися 
змінити державний лад, то Мухаммед був змушений вдатися до 
політики: спочатку в протистоянні язичницьким племенам, а потім 
намагаючись об’єднати всіх мусульман в одну громаду та поширити 
свою владу та вплив на сусідні території.  

У 630 р. перше мусульманське військо здобуває Мекку, що поклало 
початок формування ісламської теократичної держави – Арабського 
халіфату, держави, яка мала об’єднати всіх мусульман.  

Іслам постає як цілісний образ життя, в якому неможливо 
відокремити світське від духовного, виконуючи настанови Корану, теж 
саме стосується релігійної і політичної організації умми. Те що для 
західних країн сприймається як політизація релігії, для ісламу є 
невід’ємною частиною політичної та соціальної орієнтованості.  

У XX ст. утворюється чимало нових незалежних держав, які 
проголошують іслам своєю державною релігією. У сучасному світі їх 28, 
але кількість вірян коливається між 1,1–1,8 млрд людей. Це певний 
світогляд який чинить опір західному менталітету і є найголовнішим 
конкурентом християнства та вже займає перше місце за кількістю 
новонавернених. Події Арабської весни змінили не лише керівні режими 
та політичний стан країн Близького Сходу та Африки, а й поставили 
перед питанням: який політичний лад та соціальні реформи зможуть 
реалізуватися? Та чи можливе повернення халіфату в сучасних 
умовах?Наслідком чого була хвиля протестів політично свідомих 
мусульман в Тунісі, Єгипті, Алжирі, Лівії, Сирії, Йорданії, а також в деяких 
країн Перської затоки. Основними причинами були також високий 
рівень безробіття серед молоді, активна діяльність терористичних 
угруповань та загострення етнічних та конфесійних конфліктів 
(Краснюк, 2016, с. 149). 

Спираючись на сучасні демографічні дослідження, деякі аналітики 
прогнозують, що християнство буде панівною релігією лише до кінця 
XXI ст., а потім на зміну прийде іслам, і це призведе до політичних, 
культурних та соціальних змін у всьому світі. 
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Мусульманські країни, які багаті нафтовими ресурсами отримали 
джерело фінансування для просування своїх інтересів як в культурному, 
так і економічному значенні на міжнародній арені. Підвищення міграції, 
утворення численних мусульманських діаспор та демографічні 
характеристики мусульманських меншин в багатьох країнах світу 
посилюють їх здатність впливати на зовнішню політику (Арістова, 2011, 
с. 4).  

Але ісламський світ усе ж таки не є неподільним : існують різні 
напрями – сунізм (90 % вірян) та шиїзм, які суперничали між собою; різні 
фінансові та економічні можливості – багаті мусульманські країни з 
нафтовими родовищами та сильною економікою та найбідніші країни; 
поділ за територіально-культурною ознакою – в залежності від певного 
світового регіону; політичний режим та форма правління – від світських 
республік до теократичних монархій. 

Радянський сходознавець Віталій Наумкін в своїй праці «Ислам 
как коллективный игрок» 2010 р. зазначає, що існує кілька основних 
підходів щодо значення ісламського світу в системі міжнародних 
відносин, оскільки проблема суб’єктності ісламу залишається 
дискусійною. 

Перший розглядає ісламський світ як єдиного актора світової 
політики, разом з усіма державами в яких мусульмани складають 
більшість та різними впливовими ісламськими міжнародними 
організаціями (Ліга ісламського світу, Ліга арабських країн). 

Другий підхід виділяє лише окремі впливові держави як 
самостійний суб’єкт політики, оскільки мусульманське суспільство дуже 
різнорідне, з великою кількістю політичних ідеологій, які конкурують 
між собою. 

Третій підхід розглядає іслам, як певну цивілізацію на основі 
релігійного фактору поза державами, що спирається Західній культурі та 
менталітету (Наумкін, 2010, с. 239–241). 

Існує також ідея ісламського світу, яка поєднує релігію з 
політикою та створює особливий світопорядок. Але цю ідею, 
в основному, взяли на озброєння різні неурядові міжнародні організації, 
які підтримують терористичні методи та засоби досягнення цілі. Для цих 
організацій характерним є перетворення віри на радикальну ідеологію 
та агресивне ставлення до духовних та культурних християнських 
цінностей.  

На рубежі XX–XXI ст. з’являється величезна кількість подібних 
екстремістських угруповань. Досить хороше фінансування дозволяє їм 
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створити розгалужену пропагандистську мережу по всьому світові, 
яка дозволяє за допомогою нових комп’ютерних технологій швидко 
поширювати інформацію. Такі угруповання часто розпадаються і 
виникають знову під іншою назвою, що робить їх майже невловимими. 

Саме поняття «ісламська політика» пов’язують з базовим 
переконанням, що політика, як сам процес, не може виходити за межі або 
суперечити шаріату, а головна роль держави створювати всі необхідні 
для цього умови. Політизація орієнтована не тільки назовні, але і 
всередину: на індивідуальну свідомість кожного громадянина, 
зникнення кордонів між релігійною та світською владою. 

Основною проблемою ісламського світу, є те, що у відповідь на 
глобалізацію лунають заклики на об’єднання всіх мусульман, 
що здебільшого йдуть від різноманітних радикальних організацій. 
В переважній більшості у військових конфліктів відіграє роль релігійний 
фактор, чимало з них трактуються як конфлікти між християнами та 
мусульманами (Пророченко, 2008, с. 109). 

Також до проблем можна віднести і демографічну. Для мусульман 
дуже важливі сімейні цінності та орієнтація на продовження свого роду, 
що призводить до підвищення рівня народжуваності. Але країни, які 
мають обмежений економічний потенціал та природні ресурси не 
можуть забезпечити високий рівень життя. Таким чином, трудові 
мігранти шукають кращого заробітку в багатих західних країнах. 

Мусульманські народи, які по-різному відповідають на культурно-
економічну експансію Заходу, загалом можна поділити на декілька груп. 

Перша група – це країни, які намагаються зберегти традиційні 
ісламські цінності, але адаптуватися до європейської цивілізації. До них 
можна віднести Туреччину, яка навіть розглядає в перспективі вступ до 
Європейського Союзу, деякі північноафриканські країни, такі як Єгипет, 
Алжир та Туніс і багаті на нафту країни Перської затоки. 

Друга група – країни, які намагаються ізолювати себе від 
європейських цінностей та стандартів. Найяскравішим прикладом є Іран 
з революцією 1979 року. До цієї групи також можна віднести країни з 
диктаторськими режимами, які викликають неприйняття Заходу (Ліван, 
Сирія). 

До особливої групи відносяться країни колишнього СРСР, які 
зазнали релігійного утиску та де намагалися викорінити ісламські 
традиції, але в яких досі переважає мусульманське населення, яке стало 
менш консервативним (Азербайджан, Казахстан). 
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Також можна виділити чисельну діаспору в Північній Америці та 
Європі, які з одного боку намагаються пристосуватися до нових правил 
життя, а з іншого – зберегти свої погляди та традиції (Шамстудинова-
Лебедюк, 2004, с. 100–104). 

Незважаючи на те, що низка мусульманських країн відокремлює 
релігію від світської влади у політичній культурі досі значну роль 
відіграє фундаменталістський іслам, або інакше – ісламізм. 

Фундаменталісти за свою мету вважають повернення до норм 
раннього ісламу на основі справедливості та рівності, а головним 
завданням – захист віри, як єдиного шляху до порятунку людства. Вони 
не сприймають західний світогляд і підтримують культурний та 
економічний ізоляціонізм мусульманських держав. Аналізуючи працю 
А. Єдаменко «Ісламський фундаменталізм як політична доктрина», 
потрібно виокремити, що фундаменталізм не становить єдиного 
світогляду і є скоріше поєднанням різних теорій на основі постанов та 
поглядів на світ. Існують два головних підтипи – поміркований та 
екстремістський. Прихильники поміркованого фундаменталізму 
допускають певні зміни у модернізованому світі, а екстремісти 
вважають, що такі мусульмани стають невірними. Фундаменталістів 
часто виокремлюють також за релігійними напрямками ісламу 
(Єдаменко, 2002, с. 167–175). 

На противагу фундаменталізму виступають демократизація та 
лібералізація політичної сфери, від яких залежить інтеграція 
мусульманського світу у світові процеси. Водночас відкритий 
політичний процес вступає в протиріччя з ісламськими догмами 
(Борзова, 2008, с. 147–151). 

Загалом, вплив ісламу на суспільно-політичне життя можна 
поділити на традиціоналістські і реформаторські течії, які виступають 
або проти нововведень і дотримуються ранньої релігійної системи, або 
намагаються пристосуватися до змін в сучасному світі. 

В ісламі розрізняють дві головні течії – сунізм та шиїзм. Сунізм має 
більше ніж 90 % прихильників серед мусульман і розвивався на 
традиційній основі, а шиїзм більш поширений на території Ірану та 
Іраку. Головна відмінність в тому, що прибічники шиїзму заперечували 
можливість обрання голови общини і дотримувалися принципу 
спадкової духовної влади (Ямпольска, 2002, с. 55). 

У свою чергу ці течії поділяються на декілька напрямів. 
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Першим від сунізму відокремився суфізм, за нормами якого віряни 
можуть самостійно встановлювати контакт с Богом. Суфізм більше 
поширений на території Східної Європи. 

Наступна течія – салафізм є основною для фундаменталістських 
поглядів, оскільки закликає до повернення цінностей ранньої общини. 

Прихильники вахабізму відмовляються від поклоніння святиням 
та світським розвагам і вважають війни найбільш ефективним методом 
поширення своїх принципів. Цей напрямок є основним у Саудівській 
Аравії і ключовою засадою політики для терористичної організації ІДІЛ, 
яка має на меті побудову халіфату в сучасному світі. 

В шиїзмі більш популярний такий напрям, як атавізм, що 
характеризується поєднанням ісламу з іншими релігіями. 

В Сирії важливу ролі відіграють алавісти, які виступають за рівні 
права для різних релігій та секуляризацію суспільства. 

Класично ісламська держава – держава, яка дотримується норм 
шаріату, тобто законодавчої системи або норм, які регулюють різні 
сфери життя і формують моральні цінності мусульман. Перш за все їх 
джерелами є Коран і сунна пророка Мухаммеда. 

Коран вважається істинним і остаточним словом Аллаха та формує 
певну релігійну етику, що визначає норми поведінки в суспільстві. 
Загалом робиться акцент на регулюванні стосунків людини з Богом, а не 
з іншими людьми, але всі норми права повинні спиратися на закони 
Корану, або хоча б не суперечити йому. 

Другим джерелом віровчення є Сунна – певний зразок чи приклад 
поведінки для наступних поколінь, як традиція окремих мусульман чи 
умми в цілому.  

Наступним джерелом є кійаса, тобто висновок, який робить юрист, 
на основі певного прецеденту. Цей принцип часто піддається критиці, 
оскільки заснований більше на людських судженнях. 

Також в юридично-правових питаннях звертаються до іджтіхаду – 
незалежної юридичної думки, консенсусу правознавців та громади 
(Кушніренкно, 2002, с. 6–9). 

Важливо сказати, що неоднозначність деяких постулатів ісламу 
дає можливість політичним діячам трактувати їх у корисному для них 
напрямі і використовувати у боротьбі за владу. Громада, стає більш 
формальною, на противагу концентрації влади у державних органах. 
І таким чином не тільки іслам визначав політичну культуру країн,  
а й правителі, які втручаються у політику. Наприклад, в Конституції 
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Саудівської Аравії закріплена влада монарха і його приналежність до 
династії Аль Сауд (Курілло, 2012, с. 4). 

Політичний іслам взагалі є втіленням найрізноманітніших рухів та 
партій, які просувають інтереси різних соціальних груп у регіонах та 
мусульманських країнах. Від початку XX ст. в його межах відбуваються 
глобальні зміни, що може говорити про новий історичний етап. 

По-перше, еволюція ідеології. Спочатку радикальні організації 
ставилися до глобалізації вкрай негативно, але тепер вони розглядають 
її, як можливість не тільки для панісламізацаї, тобто об’єднання всіх 
мусульман у єдину державу, а й для поширення своєї ідеології та 
культурних цінностей у світі. Важливим напрямом модернізації також є 
демократизація ісламського суспільства, порівняння з західною 
цивілізацією та перетворення на потужного суб’єкта на світовій 
політичній арені. 

По-друге, еволюція в інституалізації відбувається на різних рівнях: 
1) міжнародні ісламські організації створені для координації мусульман 
у світі; 2) неурядові релігійно-політичні організації різного характеру; 
3) організації-представники діаспори і меншин у західних країнах. 
Особливістю є створення міжнародних центрів сили, які прагнуть 
об’єднати ісламські організації для просування своїх політичних, 
економічних та культурних інтересів. 

По-третє, еволюція соціальних функцій. Політичні рухи, особливо 
опозиційні, проголошують такі ключові цінності, як економічна і 
соціальна справедливість та рівність, що є дуже привабливим для 
звичайних людей, і каталізують протестний потенціал найбідніших 
верств населення. 

По-четверте, відбуваються зміни у характері ісламу. На спротив 
модернізації та демократизації ісламу приходить екстремізм та 
радикалізм, мобілізація ресурсів мусульманського населення, опір 
західній інтервенції, культурі та економічній експансії розвинутих 
держав (Арістова, 2006, с. 3–5). 

У ХХI ст. можна говорити про багатополярний світ з країнами, що 
домінують в певних регіонах та альтернативні глобалізаційні проекти. 
Наприклад, російський («Русский Мир») або близькосхідний ісламський 
(створення єдиної держави, яка об'єднує всіх мусульман. Ці проекти 
створюють конкуренцію на світовій політичній арені. 

Цікавою і мало дослідженою темою є зв’язок ісламу з політичними 
процесами в Україні. 
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Як зазначають дослідники А. М. Колодний, П. Л. Яроцький та 
Б. О. Лобовик, сама історія цієї релігії на теренах нашої держави 
починається з часів Київської Русі, його носіями були різні народи,  
з якими політичні стосунки складалися неоднозначно. 

У 1223 р. з приходом татар на півострові Крим було створено 
окреме намісництво, де згодом частина осіла частина тюркського етносу. 
Після утворення Кримського ханства в 1475 р., мусульмани заселяють 
майже всю територію Криму. Іслам починає поширюватися завдяки 
створенню імаретів –благодійних установ, які давали їжу та житло для 
учнів, які не мали на це коштів, а також безпритульним та жебракам. 
Фінансова система забезпечувалася особливою системою, за якої все 
майно належало Аллаху, а людина могла лише користуватися доходами з 
цієї власності. Вищі представники духовенства входили до управління 
Кримського ханства. 

За часів колоніальної політики Російської імперії була створена 
Таврійська губернія, яка активно заселялася українцями та росіянами, 
що призвело до ослаблення ісламу на цій території, було закрито 
більшість мечетей та шкіл. Внаслідок цього близько 4 млн кримських 
татар, були вимушені емігрувати до інших країн, переважно до 
Туреччини. 

За часів Радянського Союзу татари зазнали релігійного утиску, а в 
1944 р. за звинуваченням в співпраці з нацистами було депортовано 
близько 200 тис. осіб (Лобовик, Колодний, Яроцький, 1999, с. 5). 

На сучасному етапі разом з поверненням депортованих осіб на 
територію України, починається новий етап ісламської релігії, 
її культури та цінностей. 

Об’єктивним фактором поширення ісламу на території України є 
проживання кримськотатарського народу, поселення волжських татар 
на Харківщині, Донеччині та Луганщині, громадяни колишніх республік 
СРСР, в яких переважає мусульманське населення (Азербайджан, 
Казахстан), та інших країн. За різними даними їх кількість коливається 
від 1,2 до 2 млн осіб і за прогнозами буде зростати. Ці мусульманські 
громади мають різноманітний етнічний склад. 

За даними урядового порталу в Україні на сьогодні є три типи 
ісламських організацій: Духовне управління, ісламські центри 
(громадські об’єднання) та мережеві транснаціональні структури 
(Урядовий портал, https://www.kmu.gov.ua/). 

Духовне управління мусульман Криму виникло в 1991 р. і є 
центральним духовно-адміністративним органом мусульман в Криму, а 

https://www.kmu.gov.ua/
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також об’єднує близько 70 % громад в Україні. Має моноетнічний склад, 
оскільки своєю головною метою вважає консолідацію саме 
кримськотатарського народу навколо вивчення республіки Іслам. 
Повністю узгоджує свою діяльність з Меджлісом. 

Духовне управління мусульман України було створено 9 вересня 
1992 р. та є другою за кількістю громад в Україні. При ньому діє 
Ісламський університет. Є над етнічним об’єднанням, намагається 
дистанціюватися від політичних заходів. В своїй міжнародній діяльності 
спирається на широке коло зв’язків і орієнтується не лише на Європу,  
а й на Близький Схід та Азію. 

Ці два центри найбільше впливають на формування української 
державної політики та мають складну історію відносин між собою, що 
відзначається періодами конфліктності. 

В Україні також діють: Духовне управління мусульман України 
«Умма» (2008), Духовний центр мусульман Криму (2010), Релігійне 
управління незалежних мусульманських громад України «Київський 
Муфтіят» (2007), Всеукраїнське духовне управління мусульман 
«Єднання» (2012). 

Ці громади діють паралельно і жодна з них не має права виступати 
від імені всіх мусульман та захищати їх інтереси. З цього можна зробити 
висновок, що в Україні необхідно створити єдиний духовний центр, 
оскільки багато вірян прагнуть такої єдності. В 1994 р. була спроба 
організувати всеукраїнський з’їзд мусульман, але досягти компромісу 
між громадами та консолідувати їх так і не вдалося. 

Об’єднання єдиновірців стало головною метою для Партії 
мусульман України. Це була перша партія, яка використала посилання на 
релігію в своїй назві, але вона не знайшла великої підтримки у 
населення та згодом була ліквідована Міністерством юстиції. За даними 
статистичних досліджень більшість мусульман відзначають, що їх 
інтереси не відображає жодна політична партія в Україні (Брильов, 2002, 
с. 23–28). 

Отже, аналізуючи ісламський фактор в політичному житті України 
можна виокремити наступне: існує кілька потужних центрів впливу з 
жорсткою конкуренцією між ними, що ускладнює просування інтересів 
мусульман у державній політиці України. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Відповідно, наведена вище інформація дає можливість 
виокремити наступне: 
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− іслам від початку свого створення формувався як політико-
центрична релігія та основа для централізованої держави; 

− країни ісламського світу мають чимало відмінностей, таких як: 
економічний потенціал, територіально-культурна приналежність, 
суперечливі релігійні напрями та течії, різні політичні режими та форми 
правління; 

− існують підходи до погляду на ісламський світ в системі 
міжнародних відносин : або як єдиного актора, або виділяючи лише 
окремі впливові держави, або як цивілізацію поза державами; 

− мусульманські народи поділяються на декілька груп: ті, які 
намагаються адаптуватися до західної цивілізації, або ті, як намагаються 
ізоляціонувати себе від впливу; 

− в сучасному світі існує поділ ісламу на традиціоналістські і 
реформаторські течії, а також різні релігійні напрями; 

− в ісламських країнах законодавча система, що контролює всі 
сфери життя базується на таких джерелах, як Коран та Сунна; 

− від початку ХХ ст. в ісламі відбуваються глобальні зміни: 
еволюція ідеології, соціальних функцій та в самому характері релігії. 

Все це дає можливість прийти до висновку, що іслам, незважаючи 
на всі свої відмінності і протиріччя залишається потужним рушійним і 
консолідуючим фактором для мусульманських держав, для захисту їх 
інтересів і культурних цінностей не тільки в окремих регіонах, а й на 
політичній світовій арені. Відповідно, подальші дослідження будуть 
спрямовані на аналіз трансформації політичного ісламу в системі 
міжнародних відносин.  
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ДОКТРИНА ГЕРАСИМОВА ЯК ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КОНФЛІКТУ 
МІЖ ДЕРЖАВАМИ В АСПЕКТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
У статті проводиться дослідження стану інформаційної сфери 

України, безпека України в інформаційному плані. Описується історія 
створення доктрини, причини її виникнення, події, які підбурювали до 
написання плану Герасимова. Розповідається про особу, що створила 
доктрину, його місце і роль в веденні політики країни-агресора. 
Розвінчується той факт, що доктрина вигадана, показується, що 
доктрина – це не плід уяви, а реальність. Наголошується, про можливість 
її впливу на українську політику, моральний стан суспільства, 
інформаційне коло, внутрішній уклад держави. Становлення поняття 
«Герасимов 2.0» як більш жорсткого продовження доктрини. 
Описуються причини для зміни програми доктрини, як це вплине на світ. 
Проводиться паралель між поняттями «Доктрина Герасимова» і 
«Герасимов 2.0», наголошується на їх подібності і відмінностях. Велика 
увага приділяється аналізу вже існуючих досліджень, як вітчизняних, так 
і зарубіжних. Описується суть доктрин, методи і засоби їх реалізації. 
Фактично у статті доводиться, що у сучасному світі пропрацювання 
питань підготовки і ведення дій інформаційного характеру є 
найважливішою задачею військової науки. 

Ключові слова: «гібридна війна»; «інформаційна безпека»; 
«доктрина»; «війна нового покоління»; «нелінійні бойові дії»; «військові 
дії»; «інформаційні протистояння»; «тактика»; «стратегія»; «активна 
оборона»; «хакерська діяльність». 

 
Hrebelnyk Oksana, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 
The Gerasimov doctrine as a Remedy of Conflict Between States 

in the Aspect of Information Processes 
The article deals with the state of information sphere of Ukraine, 

the security of Ukraine in the information plan. The history of the doctrine,  
its causes, the events that prompted the writing of Gerasimov's plan are 
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described. It tells of the person who created the doctrine, its place and role in 
the conduct of the policies of the aggressor country. The fact that the doctrine 
is fictionalized, shows that the doctrine is not the fruit of imagination, but 
reality. The possibility of its influence on Ukrainian politics, the moral state of 
society, the information circle, the internal structure of the state is 
emphasized. Formation of the concept of “Gerasimov 2.0” as a more rigid 
extension of the doctrine. The reasons for changing the doctrine program, how 
it will affect the world, are described. There is a parallel between the concepts 
“Doctrine of Gerasimov” and “Gerasimov 2.0”, emphasizing their similarities 
and differences. Much attention is paid to the analysis of already existing 
studies, both domestic and foreign. The essence of doctrines, methods and 
means of their implementation are described. In fact, the article argues that in 
the modern world, working on issues of preparation and conduct of 
information activities is the most important task of military science. 

Key words: “hybrid war”; “information security”; “doctrine”; “new 
generation war”; “non-linear fighting”; “military action”; ”nformation 
confrontation”; “tactics”; “strategy”; “active defense”; “hacking activity”. 

 
Гребельник Оксана, студентка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Доктрина Герасимова как переосмысление конфликта между 

государствами в аспекте информационных процессов 
В статье проводится исследование состояния информационной 

сферы Украины, безопасность Украины в информационном плане. 
Описывается история создания доктрины, причины ее возникновения, 
события, которые подстрекали к написанию плана Герасимова. 
Рассказывается о человеке, который создал доктрину, его место и роль в 
ведении политики страны-агрессора. Развенчивается тот факт, что 
доктрина вымышленная, показывается, что доктрина – это не плод 
воображения, а реальность. Отмечается, о возможности ее влияния на 
украинскую политику, моральное состояние общества, информационное 
круг, внутренний уклад государства. Становление понятия «Герасимов 
2.0» как более жесткого продолжение доктрины. Описываются причины 
для изменения программы доктрины, как это повлияет на мир. 
Проводится параллель между понятиями «Доктрина Герасимова» и 
«Герасимов 2.0», отмечается их сходства и различиях. Большое внимание 
уделяется анализу существующих исследований, как отечественных, так 
и зарубежных. Описывается суть доктрин, методы и средства их 
реализации. Фактически в статье доказывается, что в современном мире 
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проработки вопросов подготовки и ведения действий информационного 
характера являются важнейшей задачей военной науки. 

Ключевые слова: «гибридная война»; «информационная 
безопасность»; «доктрина»; «война нового поколения»; «нелинейные 
боевые действия»; «военные действия»; «информационные 
противостояние»; «тактика»; «стратегия»; «активная оборона»; 
«хакерская деятельность». 

 
Вступ 
Інформаційно-комунікативний фактор за декілька останніх декад 

набрав значної сили. Економіка, політика, ведення бізнесу, військова 
справа і інші сфери суспільного життя оволодівають ЗМІ, зробивши їх 
своїм інструментарієм. Раніше цей фактор був лише невеликою 
складовою в сукупності сил, а потім сам став рушійною силою. Основна 
частина всіх значущих змін сучасного світу відбувалися за підтримки 
інформаційного ресурсу. До їх числа відносяться і перебудова, і 
оксамитові і кольорові революції, а також «перевороти», що відбулися за 
підтримки користувачів соціальних мереж. Останні ж в свою чергу є 
творцями неочолюваних революцій, які є новим феноменом сучасності.  

Стаття розглядає інформаційну безпеку як важливу складову 
захисту України. Актуальність даної праці пов’язана з подіями в Україні 
2014–2020 рр., коли у веденні війни між державами головним фактором 
стає не кількість зброї і чисельність армій, а володіння інформаційними 
ресурсами, поширенням самої інформації, дезінформації і пропаганди. 
Часові рамки, які були обрані, є одними з найважчих в історії незалежної 
України. Почата війна ще не завершена, а це означає, що тема 
інформаційної безпеки ще не розкрита і знаходиться в стані невагомості. 
Але, з іншої сторони, спираючись на невивченість цього питання, ми 
можемо наголосити, що це вагомий привід провести дослідження саме 
на цю тему.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У 2014 р. В. Герасимов увійшов у санкційний список 

Європейського Союзу, а пізніше також до санкційного списку Канади. 
Британське інтернет видання «Bellingcat», яке публікує висновки 
розслідувань журналістів в осередках військових дій відніс Валерія 
Герасимова до числа людей, які, ймовірно, були причетні до запуску 
ракети , яка 17 липня 2014 р. збила літак Боїнг 777 рейсу MH17. Згідно з 
дослідженням він міг відповідати за транспортування ЗРК «Бук» на 
територію Донбасу, неконтрольовану Україною. 
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Військова прокуратура України у 2015 р. зробила гучну заяву, 
відповідно до якої Валерій Герасимов є основним ідеологом початку 
конфлікту на сході України. Головний військовий прокурор Анатолій 
Матіос заявив, що була зібрана достатня кількість матеріалів і є джерела, 
на підставі яких дійсно можна зробити такий висновок. У його зверненні 
було вказано, що буде зібрана вся потрібна підтверджувальна база щодо 
того, хто віддавав накази згідно військового підпорядкування від 
виконавців процесу до керівної верхівки. Про свої підозри Служба 
безпеки України офіційно повідомила голову Генштабу ЗС РФ, а також 
десять його колег і підлеглих. Було офіційно встановлено, що під час 
подій під Ілловайськом, в Україні дійсно перебували підозрювані 
російські військові. 

Однак, слідча комісія Верховної Ради України у своєму звіті 
розслідування трагедії під Іловайськом вказала основними причинами 
оточення і розгрому української армії були неприпустимі призначення 
керівництва, нелогічні команди колишнього міністра оборони Валерія 
Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка, а також ігнорування 
необхідності введення воєнного стану. Україна і міжнародне оточення 
заявляли, що російська сторона забезпечує сепаратистів на Донбасі 
військовою амуніцією і зброєю, а також що на території України 
влаштовують безлад професійні російські військові. Російська сторона ці 
заяви не підтвердила, а навпаки наголосила, що ніяким чином цього 
не стосується, ДНР і ЛНР не отримують від Росії ніякої підтримки. 

Шевченківський районний суд м. Києва прийняв рішення про 
заочний арешт цих військових. У відповідь, Міністерство оборони 
Російської Федерації назвало Службу безпеки України «заповідником 
ідіотизму», а також зазначили, що дане рішення української влади є 
нічим іншим як провокаційним рішенням. 

У лютому 2013 р. головуючий Генерального штабу ЗС РФ Валерій 
Герасимов виступив перед Академією військових наук з доповіддю про 
гібридні війни. У роботі конференції взяли участь представники уряду і 
керівництво ЗС РФ. Доповідь Герасимова була присвячена темі «Основні 
тенденції розвитку форм і способів застосування збройних сил, 
актуальні завдання військової науки щодо їх вдосконалення». 
Наступним етапом стала публікація основних тез цієї доповіді в статті 
«Цінність науки в передбаченні» в газеті «Військово-промисловий 
кур'єр». Ця стаття була перекладена англійською і надрукована в 
англомовному журналі «Military Review» і неодноразово, цитувалася 
пресою по всьому світу. З огляду на дату оприлюднення доповіді 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3412444-sotni-trupiv-desiatky-v-poloni-batalion-krym-pro-porazku-pid-ilovaiskom
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Герасимова та подальші дії Росії, багато експертів схильні пов'язувати ці 
події і прямо вказують на застосування доктрини Росією щодо України 
та США. З тих пір минуло шість років, відбулися вже три «гібридні» 
конфлікти. 2 березня 2019 р. Герасимов знову виступив на конференції 
тієї ж Академії військових наук в Москві з доповіддю, яка отримала назву 
«Герасимов 2.0» і була значно видозмінена в умовах все більш 
напруженого глобального протистояння Російської Федерації з Заходом. 
Відзначимо, що сталося це через декілька днів після звернення 
президента Росії Володимира Путіна з посланням до Федеральних 
Зборів, яке містило цілком агресивну риторику про російську зовнішню 
політику. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Деякі науковці визначають, що основні моменти доктрини 

Герасимова є основою нової концепції «війни нового покоління» або 
«гібридної війни». 

Доктрина Герасимова – це ніщо інше, як відповідь на доктрину, 
«Кольорових революцій», яку ставлять під сумнів, в тому числі на події 
«Арабської весни»(Гибридная выдумка. Как появился термин «Доктрина 
Герасимова»). У 1999 році з’явилась на світ китайська доктрина 
«необмеженої війни». Була проведена паралель між нею і російською 
військовою доктриною. Експерти прийшли до висновку, що ці дві 
доктрини подібні. В наш час нетрадиційні військові дії в РФ отримали 
назву «нелінійні». Доктрина Герасимова зараз розглядається як 
переоцінка концепції нетрадиційних військових дій. Завоювання 
симпатій громадян, тиск з боку економіки, дипломатія явна і таємна – це 
ще не весь список беззбройних методів отримання переваг у стратегії і 
геополітиці. Використання цих засобів і є основною метою «нелінійних 
бойових дій».  

Формулювання цілей статті 
Головна ціль написання роботи – це розгляд понять, які напряму 

відносяться до теми; вивчення теоретико-методологічних аспектів і вже 
створених матеріалів, систематизування і переосмислення отриманої 
інформації, аналіз всіх доступних джерел для створення власного 
дослідження. Важливо показати, що доктрина – це не вигадка, 
а реальність. Вона має прямий вплив на українську політику.  
Слід провести паралель між поняттями «Доктрина Герасимова» і 
«Герасимов 2.0». 
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Виклад основного матеріалу дослідження 
Згідно з доктриною невоєнні і військові дії відносяться як 4:1. 

Під невоєнними діями мається на увазі створення коаліцій і союзів, тиск 
з боку політики і дипломатії, введення санкцій, економічне обмеження, 
припинення дипломатичних відносин між державами, створення 
опозиції і її робота, вплив на економіку іншої держави, намагання 
побороти конфлікт, примус до зміни керівництва країни, створення 
методів для зменшення напруженості між країнами після зміни 
керівництва. Під військовими діями мається на увазі стратегічне 
стримування, розгортання стратегії, саме ведення бойових дій, 
миротворчі операції (Доктрина генерала Герасимова и Гибридная 
война). 

Окрім цього, доктрина допускає ведення інформаційного 
протистояння. Проте в доктрині не вказується чи є це воєнним чи не 
воєнним методом. 

Зі сторони спостерігача здається, що Росія веде незрозумілу 
політику по відношенню до США. Іноді події, які трапляються зовсім не 
пов’язані, а швидше навпаки суперечать один одному. Російські ЗМІ 
зараз називають президента США Дональда Трампа слабким 
президентом, хоча під час виборів російська сторона підтримувала саме 
його. Володимир Путін проганяє американських дипломатів з території 
РФ, ставлячи під сумнів можливість налагодження відносин між 
державами, хоча сам прагнув цього. США ж в свою чергу посилює 
конфронтацію між двома країнами, посилюючи свою жорстку позицію. 
Спершу ці події здаються безглуздям, але насправді ж у цьому і полягає 
суть доктрини Герасимова (Теорія хаосу в гібридній війні. Доктрина 
Герасимова). 

Герасимов з’єднав тактику Радянського Союзу із військовою 
стратегією тотальної війни і створив нову теорію ведення сучасної 
війни – це вже не зовсім схоже на пряму атаку, швидше на атаку хакерів в 
сферу впливу противника. Він написав: «Самі правила війни змінилися. 
Роль невійськових засобів досягнення політичних і стратегічних цілей 
зросла, в багатьох випадках за ефективністю вона значно перевищує 
навіть силу зброї. Все це доповнюється прихованими військовими 
заходами».  

Ця цитата є роз’ясненням того, як Росія створює нову стратегію, 
нове визначення тотальної війни, в якому політика і військове 
протистояння знаходяться на рівних як з філософської, так і з 
практичної сторони. Такий підхід використовується з усіх сторін за 
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допомогою різноманітних акторів та інструментів, таких як, бізнесменів, 
витоків інформації, мас-медіа, хакерів, витоків інформації і, звичайно, 
фальшивих новин. У наш час ведуться такі соціальні операції, про які 
експерти з психологічних воєн часів Радянського Союзу навіть не 
здогадувались. І це все можливо завдяки Інтернету і соціальним 
мережам. Маючи лише певну інформацію за головний інструментарій,  
є великі шанси перевертати внутрішні справи країн з ніг на голову. 

Суть доктрини у тому, що невійськові дії стали не допоміжним 
способом ведення війни, а основним. Фактично описані вище 
інструментарії стали цілком влучним способом побороти супротивника. 
Це означає, що вони, по суті, і стали війною. Кремль дотримується 
політики хаосу. Герасимов стверджує, що мета доктрини – це створення 
неспокійної і конфліктної ситуації на території ворогуючої країни 
(Ценность науки в предвидении). 

Постає питання, наскільки це є дієвим. Грузія, Естонія і Литва, як 
колишні сателіти Росії, за останній період часу скаржаться, що РФ 
намагається чинити вплив на їх внутрішню ситуацію і безпеку. Уряд США 
до останнього не вірили в те, що існує вірогідність початку нової 
холодної війни. Але, цікавий факт, зараз у цих трьох країнах знаходяться 
при владі ті партії, які пов’язані з Росією фінансовими справами. Ці ж 
партії досить толерантно ставляться до уряду РФ і політики, яку вони 
ведуть.  

Потрібно проаналізувати як була застосована доктрина 
Герасимова в Україні. Росія пропрацьовувала доктрину протягом 
декількох останніх років. У 2014 р. Кремль доклав сил у створенні 
конфлікту. Росія тоді підтримувала представників обох сторін баталій – 
проросійсько налаштовані сили і українських націоналістів. Цим був 
створений масштабний конфлікт. Пізніше Росія використала це як 
привід для анексії Криму. Після цього задля початку збройних дій на 
Донбасі. В ситуації, де таке відбувається і всі навколо сумніваються один 
в одному, агресору набагато простіше контролювати противника. 
Завдяки введенню інформаційної війни в простір країни, встановлення 
контролю є ще простішим і майже безперешкодним. Це якраз і є 
застосування доктрини Герасимова (The Development of Military Strategy 
under Contemporary Conditions. Tasks for Military Science). 

Розглянемо також і ситуацію з США. Ні для кого не секрет,  
що Поліцейська держава Росія і Америка держави-супротивники. Росія 
значно відстає від США, це також не є таємницею. Вона добре розуміє, що 
не може змагатися з штатами ні в якому плані. Америка значно обходить 
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її економічно, технічно, військово. Тому Кремль створює нові способи 
ведення «змагань». РФ не збирається стати сильніше США. Це занадто 
дорого і довго. Вона робить все можливе аби послабляти ворога, поки він 
не опиниться з нею на одному рівні. Візьмемо для прикладу ситуацію з 
виборами в штатах. Більшість американських громадян і не 
здогадувалися, який внесок зробила Росія у їх політичне життя. Хоча 
Росія не зламувала американську виборчу систему, але деякі її дії були 
очевидними. Утворення інформаційних союзів з певними групами в 
Сполучених Штатах, посилення дезінформації в міжнародному просторі 
та особливо дезінформації в соціальних мережах. Іноді це відбувалось з 
використанням матеріалів, які були отримані в результаті хакерської 
діяльності. Не найгірший прояв демократії у світі – це виборча система 
США. Але, з легкої руки Кремля зараз виникає чимало суперечок про їх 
законність. Ворог не зробив жодного пострілу, а вони воюють один з 
одним. Герасимов написав, що інформаційні суперечки дають ширші 
можливості щодо зниження бойової могутності противника.  

Не всі науковці згодні з важливістю доктрини. Хтось думає, Росія 
чинила так завжди, а це лише остаточне підтвердження цьому. В той же 
час з президента Росії Володимира Путіна зробили найнебезпечнішим 
політиком світу. Або що суперництво між різними фракціями олігархів в 
уряді вказує на відсутність центральної стратегічної мети всієї їх 
діяльності. Безсумнівним є те, що російська інтервенція здійснюється 
постійно і поступово. Це серйозний виклик для всіх, оскільки ми не 
завжди встигаємо зорієнтуватися про те, як все відбувається на 
практиці. Доктрина передбачає напрацювання і пошук джерел, 
що ускладнює пошук її застосування і способи контролю за ними. 
Агресор не обирає переможця і сам ним не стає. Він робить так, щоб його 
ворог став слабким і вразливим. Цим самим виникає середовище, де 
відбувається така собі гра, в якій, на жаль, всі в програші, крім нього. 
Майже неможливо опиратися впливу ворога, якщо він не стоїть перед 
вами, ви його не бачите перед собою і взагалі сумніваєтесь в його 
існуванні. Ось саме в цьому справжня сила тіньової війни.  

Але не слід вважати, що теорія повністю невразлива і 
беззаперечна. Скандали, інтриги, розслідування, на яких основується 
доктрина Герасимова, роблять її дуже вразливою і не бездоганною. Як 
тільки всі починають розуміти, що відбувається і як все насправді діє, 
теорія перестає діяти. А для роз’яснення ситуації всім потрібно 
нормальне адекватне лідерство і розуміння насування загрози. У цьому 
плані правильно вчинили у Франції перед проведенням виборів. Справа 
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полягала у тому, що уряд попередив своїх громадян про те, що можливі 
російські інформаційні інтервенції. На жаль, США не знають, як 
захистити себе від небезпеки. Про наступ у відповідь річ навіть не йде 
(The Gerasimov Doctrine). 

З проведеного аналізу можемо зрозуміти, що доктрина дійсно 
існує. Ситуація на Донбасі і Криму підтверджує, що доктрина 
впроваджується політиками, ЗМІ і інформаційному впливу з за кордону. 
Так само доведено, що існує спонсорство Кремлем як проросійських 
організацій, так і окремих «борців за справедливість». Це означає, що 
людина, який видає себе за справжнього патріота і намагається боротися 
з внутрішніми проблемами країни, цілком може мати рахунок в 
офшорному банку, де накопичуються кошти на безбідну старість на 
островах. Ми, напевне, не зможемо навіть припустити, наскільки 
прибутковим може бути імітація «борця за справедливість», який здатен 
сам створити і вигідно продати безлад, при цьому активно махаючи 
синьо-жовтим прапором. 

Найстрашнішим є те, що тут ми самотні. Ніхто нам не може 
допомогти. Автор доктрини прямо заявляє, що хаос прогресує. 
Це означає, що може розраховувати тільки на себе, якщо ми хочемо 
справді побороти цю загрозу. І ця ситуація з роками стає все складніше.  

З дня виникнення доктрини минуло вже шість років. 2 березня 
2019 р. Герасимов виступив на засіданні тієї ж Академією військових 
наук в Москві з доповіддю. Вона значно змінена завдяки в умовах більш 
напруженої міжнародної суперечки з Заходом. Доповідь охрестили 
новою «доктриною Герасимова» – «Герасимов 2.0». 

Перш за все маємо проаналізувати чим вона відрізняється від 
попередньої. По-перше, тон вже змінився: в офіційних документах знову 
з’явилися визначення часів «холодної війни». Як п'ятдесят років тому 
США і її союзники звуться «агресорами» і «ймовірними противниками». 
За доктриною, вони визначаються як країни, що можуть напасти в будь-
який момент, використовуючи технології «кольорових революцій» і 
м'якої сили.  

Як стверджує начальник Генштабу основою нової доктрини «є 
стратегія активної оборони». Тут мається на увазі «комплекс 
попереджувальних заходів по нейтралізації загроз безпеці держави». 
Простими словами кажучи, російська військова доктрина має чисто 
оборонний характер. 

Це дуже нагадує радянську концепцію, коли 40 років тому 
Генштаб намагався перекинути десятки тисяч одиниць бронетехніки до 
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Ла-Маншу. Все це заради того, щоб випередити американське 
підкріплення і встигнути перемогти в Європі.  

У наш час, як і за часів «холодної війни», виникають в один момент 
загрози і ядерного, так і не ядерного конфлікту. Володимир Путін, а за 
ним і Герасимов перерахував нову російську зброю: «Циркон», «Сармат», 
«Кинджал», «Буревісник», «Посейдон», «Авангард» і «Пєрєсвєт». В липні 
2019 р. припинив свою дію Договір про ліквідацію ракет середньої і 
малої дальності. Але задовго до цього, згідно указу президента РФ в Росії 
швидко почали впроваджувати «наземні комплекси гіперзвукових ракет 
середньої і малої дальності» («Конь в пальто» новой военной доктрины 
Кремля: добиться превосходства над остальным человечеством). Як 
стверджує Путін, це необхідно зробити у зв’язку з тим, що штати 
порушили свої зобов’язання по договору. У військовий бюджет вже 
закладена сума на такі розробки, і зараз цей бюджет скорочувати не 
можна («Доктрина Герасимова 2.0»: Москва готовится к масштабной 
войне). З огляду на вище описане, можна стверджувати, що попередня 
доктрина була ще відносно помірна. Вона була більше направлена на 
гібридні дії. Звісно це все ще досі залишається в дії, але основним 
посилом є методи підготовки до війни і її ведення збройним арсеналом. 
Звичайно, всілякі невійськові методи, мають вплив на хід подій, але вони 
передусім забезпечують середовище, де буде якісніше застосовуватись 
військова сила.  

Так само було наголошено, що модернізована зброя настільки 
складна, що налаштування виробництва у найближчий час 
малоймовірне. Через це зброя має вироблятися в певній кількості ще до 
початку війни. 

Зараз РФ хоче якнайшвидше перевершити всіх противників за 
кількістю техніки, технологій і організаційністю. Тобто Росія має на меті 
стати сильнішою за всі інші країни разом взяті. Того ж прагнув і їм це 
вдалося наприкінці 1980-х рр.. Проте СРСР розвалився в 1991 р., 
не витримавши економічної і соціальної перенапруги. 

Нова доктрина «Герасимов 2.0» значно виправлена в сторону 
військового посилення, якщо її порівняти з «доктриною Герасимова»  
2013-го р. В свою чергу Генштаб, повторюючи за СРСР, намагається 
вигадати все більше, для виправдання швидкому збільшенню зброї і 
насправді сильно перебільшує, говорячи про загрози для Росії. 
Аналізуючи це, можемо припустити, що фінальний наслідок цього буде 
той самий, що і в 1991 р. (Новая военная доктрина РФ: подготовка к 
масштабной войне). 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, проаналізувавши обидві доктрини, можемо сказати, що 
ведення сучасних воєн зараз залежить від інформаційної сфери життя. І з 
роками ця залежність тільки зростає. Нова реальність війн буде 
спиратися на переносі поля бою саме на цю сферу. При цьому технології, 
які пов'язані з інформацією, є однією з найперспективніших видів зброї 
масового ураження. Інформаційна сторона не має чітко виражених 
національних кордонів. Вона забезпечує можливість прихованого 
впливу не тільки на особливо важливі інфраструктури, а й на населення 
країни. Інформація також впливає на стан національної безпеки 
держави. Саме тому, пропрацювання питань підготовки і ведення дій 
інформаційного характеру є найважливішою задачею військової науки. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: ВИТОКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Стаття присвячена аналізу понять «інформаційна війна», 
«інформаційне протиборство», «інформаційна операція» в аспекті 
впливу на розвиток сучасних суспільств. Окремо розглянуто історію 
появи та етапи розвитку поняття «інформаційна війна», сфери ведення 
інформаційного протиборства, суб’єкти на які здійснюється вплив, 
описано форми та завдання сучасних інформаційних війн та окреслено 
основні завдання інформаційних операцій. Розглянуто вплив появи 
мережі Інтернет та створення мережевого суспільства. Важливим 
аспектом дослідження став аналіз розмежування між інформаційною 
війною і війною в класичному її розумінні, що сприяло виявленню 
якісних особливостей впливу на людину та окремі групи. Як наслідок, 
інформаційна війна в сучасному світі стала одним з найважливіших 
механізмів ведення війни. Також, було доведено використання 
дезінформації як засобу ведення інформаційних війн на рівні держави, 
що змушує останню якісно втручатися в інформаційне поле, виробляючи 
адекватні та інноваційні засоби протиборства.  

Ключові слова: війна; дезінформація; інформаційна війна; 
інформаційна операція; інформаційне протиборство; маніпуляція; 
мережа. 
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Information Wars: Origins and Development Trends 
The article is devoted to the analysis of the concepts “information war”, 

“information confrontation”, “information operation” in the aspect of 
influencing on the development of modern societies. The history of occurrence 
and stages of development of the concept “information war”, the spheres of 
information confrontation, the subjects affected by it are described separately, 
the forms and tasks of modern information wars are described and the main 
tasks of information operations are outlined. The impact of the emergence of 
the Internet and the creation of a network society is considered. An important 
aspect of the study was the analysis of the demarcation between the 
information war and the war in its classical sense, which contributed to the 
identification of qualitative characteristics of influence on the individual and 
individual groups. As a consequence, information warfare in the modern 
world has become one of the most important mechanisms of warfare. The use 
of misinformation as a means of waging information wars at the state level has 
also been proven, forcing the latter to qualitatively intervene in the 
information field by producing adequate and innovative means of 
confrontation. 

Key words: information operation; information war; information 
warfare; manipulation; misinformation; network; war. 
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Информационные войны: истоки и тенденции развития 
Статья посвящена анализу понятий «информационная война», 

«информационное противоборство», «информационная операция» в 
аспекте влияния на развитие современных обществ. Отдельно 
рассмотрена история появления и этапы развития понятия 
«информационная война», сферы ведения информационного 
противоборства, субъекты на которые осуществляется воздействие, 
описаны формы и задачи современных информационных войн и 
намечены основные задачи информационных операций. Рассмотрено 
влияние появления сети Интернет и создания сетевого общества. 
Важным аспектом исследования стал анализ разграничения между 
информационной войной и войной в классическом её понимании, 
что способствовало выявлению качественных особенностей 
воздействия на человека и отдельные группы. Как следствие, 
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информационная война в современном мире стала одним из важнейших 
механизмов ведения войны. Также было доказано использование 
дезинформации как средства ведения информационных войн на уровне 
государства, заставляет последнюю качественно вмешиваться 
в информационное поле, производя адекватные и инновационные 
средства противоборства. 

Ключевые слова: война; дезинформация; информационная 
война; информационная операция; информационное противоборство; 
манипуляция; сеть. 

 
Вступ 
Інформаційні війни супроводжували всю історію людства. 

Найбільш вразливим місцем сучасних складних систем стають процеси 
прийняття рішень. Саме тому інформація по своїй суті поступово почала 
змінювати власний статус. Вона стала переходити від сили, що 
допомагала в бою, до сили основної, тобто інструменту, за допомогою 
якого вирішується результат війни. «Хто володіє інформацією – той 
володіє світом», – відоме висловлювання Вінстона Черчілля, певно, 
ніколи не втратить своєї актуальності. 

Зважаючи на роль інформації у сучасному світі, американський 
дослідник Г. М. Маклюен виводить цікаву тезу: «Істинно тотальна війна – 
це війна за допомогою інформації» (Маклюен, 2007, с. 464). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Інформаційні війни велися починаючи ще зі стародавніх часів і в 

більшості випадків відігравали значну роль у становленні та розвитку 
різних держав. Вперше про неї, як про спосіб впливу на противника, 
згадав радник з науки міністерства оборони США і Білого дому Томас 
Рона в 1976 р. Але витоки явища, котре ми називаємо «інформаційна 
війна», з’явились ще в V–VI ст. до н. е. у Трактаті про військове мистецтво 
давньокитайського філософа Сунь-Цзи, який сформулював ключові 
задачі інформаційної війни під час збройних операцій. Мислитель влучно 
помітив: «Здобути сотні перемог у бою – це не межа мистецтва. 
Підкорити супротивника без бою – ось це вінець мистецтв» (Сенченко, 
2006, с. 288). Головну мету війни він вбачав у тому, щоб отримати 
перемогу над супротивником, звівши до мінімуму власні втрати. 

Проблемою інформаційних війн займалися видатні українські 
дослідники Т. Бєльська, К. Горбатенко, М. Данилішина, В. Ліпкан, 
І. Ожеван, А. Панарін, Г. Почепцов та видатні іноземні вчені Н. Вінер, 
М. Лібікі, М. Маклюен, Дж. Стейн, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон та інші. 
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Думки Сунь-Цзи підтвердилися тим, що в ХХ ст., розвиток 
військового потенціалу національних держав призвів до створення 
ядерної зброї і поступового витіснення військових методів вирішення 
міждержавних проблем політичними та дипломатичними методами, 
тиском на економіку, а також впливом на суспільну свідомість 
потенційного противника. Прикладом зміщення засобів і методів впливу 
з військово-силових на політичні продемонструвала холодна війна, в 
якій значну роль зіграв інформаційний фактор. 

Слід зазначити, що саме терміни «інформаційна війна», 
«інформаційна операція» почали активно вживатися в 1991 р. після 
війни у Перській затоці. Яскравим прикладом успішного ведення 
інформаційної війни, на думку фахівців, була війна проти Іраку, що 
отримала назву «Буря в пустелі», де саме нові інформаційні технології 
вперше були застосовані у військових цілях. 

Різноманіття наукових підходів до визначення поняття терміну 
свідчить про відсутність єдиної точки зору щодо сутності інформаційної 
війни, її цілей і завдань, суб'єктів і об'єктів, методів і засобів ведення. 

Загалом, «інформаційну війну» можна визначити як комплекс 
заходів інформаційного забезпечення, інформаційної протидії та 
інформаційного захисту, які проводять за єдиним планом з метою 
захоплення та утримання інформаційної переваги над 
супротивником. Поширення інформаційних воєн пояснюється 
можливістю забезпечення досягнення політичних цілей завдяки 
проведенню глобальних (стратегічних) психологічних операцій з метою 
формування відповідної вигідної системи поглядів, психологічної 
обробки населення країни та суміжних держав (Гурковський, 2010, с. 1). 

Наприклад, Л. Павлютенкова зазначає, що у гуманітарному сенсі 
інформаційна війна становить собою активні методи трансформації 
інформаційного простору, що знаходить свій вираз у системі 
нав'язування моделей світу, які покликані забезпечити бажані типи 
поведінки, атаках на структури породження інформації – процеси 
міркувань (Ліпкан, 2009, с. 576). 

Найбільш влучним терміном, на нашу думку, для окреслення 
поняття «інформаційна війна» є цілеспрямовані дії, які вживаються 
задля досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди 
інформації, інформаційним процесам та інформаційним системам 
противника при одночасному захисті власної інформації, процесів і 
систем. 
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Формулювання цілей статті 
Проаналізувати інформаційні війни як явище XXI ст. крізь основні 

етапи його розвитку та впливу на сучасну державну політику.  
Завданнями дослідження є: розкрити історію появи, етапи 

розвитку та форми інформаційних війн, визначити завдання 
інформаційних операцій, проаналізувати розмежування між 
інформаційною війною і війною в класичному її розумінні, виокремити 
форми дезінформування та маніпулювання інформацією, довести 
використання дезінформації як засобу ведення інформаційних війн на 
рівні держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Поява мережі Інтернет наприкінці XX ст. зіштовхнула світову 

спільноту з новим викликом – загрозами в мережі та появі 
інформаційних війн в Інтернеті. Тобто, ми можемо говорити про 
використання мережі як одного з інструментів ведення інформаційної 
війни. 

Наприкін. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. соціологи вирізнили новий тип 
суспільства, яке іспанський соціолог М. Кастельс назвав мережевим 
(Кастельс, 2000, c. 606). З'явившись на Заході, воно почало все більше 
впливати на наші звички та спосіб життя. Особливо цей вплив помітний 
у сфері засобів масової інформації, інформаційних комунікацій, товарів, 
які ми споживаємо. Тобто ми можемо говорити про те що, інформаційна 
війна стала більш потужною саме через залучення людей до інтернету 
поряд зі ЗМІ. 

Цілком логічним є виникнення поняття «інформаційне 
протиборство» – суперництво соціальних систем (країн, блоків країн) в 
інформаційній сфері щодо впливу на ті або інші сфери соціальних 
відносин і встановлення контролю над джерелами стратегічних ресурсів, 
у результаті якого одна група учасників суперництва отримує переваги, 
необхідні їм для подальшого розвитку (Ліпкан, 2011, с. 37). Один з 
перших теоретиків інформаційних протиборств М. Лібікі визначає сім 
форм інформаційної війни:  

– боротьба із системою управління і комунікацій супротивника; 
– боротьба за інформацію про власні сили і сили супротивника для 

отримання вирішальної переваги над супротивником;  
– радіоелектронна боротьба;  
– боротьба з гуманітарними системами супротивника;  
– боротьба з техніко-технологічними системами супротивника; 
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– блокування чи спрямування даних про економічний стан у 
потрібне русло задля економічного домінування (Горбенко, 1998, с. 408). 

Основними сферами ведення інформаційного протиборства є: 
військова, дипломатична, духовна, економічна, комунікаційна 
(телепростір і кіберпростір), медико-біологічна, організаційно-
управлінська, повітряно-космічна, політична та фінансова. 

Поняття «інформаційної операції», яке використовується останнім 
часом найбільше, є складовим інформаційної війни. Вчені В. Фурашев та 
Д. Ланде зазначають, що його зміст має на меті реалізувати попередньо 
сплановані психологічні дії в мирний і воєнний час на ворожу, дружню 
або нейтральну аудиторію за допомогою засобів, які здійснюють вплив 
на настанови та поведінку задля подальшого досягнення політичних і 
воєнних переваг (Фурашев, Ланде, 2009, с. 49). Суб'єктом інформаційної 
війни виступають як держави, так і спільноти людей різного масштабу. 

Основним завданням інформаційних операцій є маніпулювання 
масами на рівні суспільної та індивідуальної свідомості у більшості 
випадків з метою: 

− залякування супротивника своєю могутністю; 
− внесення у свідомість ворожих ідей та поглядів; 
− залякування населення образом ворога; 
− послаблення певних переконань; 
− дезорієнтації та дезінформації мас. 
На сучасному етапі історичного розвитку домінуючою є тенденція 

до розв’язання зовнішньополітичних конфліктів без збройного 
втручання. Інформаційна війна вже не є другорядним чинником, який 
просто доповнює «основні» події. Вона стала одним з найважливіших 
механізмів ведення війни, про який заговорили нарівні з використанням 
збройних сил і техніки.  

Не дивлячись на те, що значна частина суспільства усвідомлює 
процес цілеспрямованої інформаційної атаки на супротивника, воно все 
одно має схильність піддаватись маніпулюванню з боку ЗМІ. Можливість 
досягнення стратегічних переваг у майбутній системі міжнародних 
відносин стає більш вірогіднішим саме завдяки потужним 
інформаційним можливостям країни. 

У серпні 1995 р. з’явилася робота М. Лібікі «Що таке інформаційна 
війна?» (Жадько, 2018, с. 42–43), в якій автор описав сім форм 
інформаційної війни: 

1. Розвідувальна війна – метою якої є накопичення важливої 
у військовому відношенні інформації і захист власної. 
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2. Командно-управлінська – націлена на канали зв'язку між 
командуванням і виконавцями і має на меті позбавлення управління. 

3. Психологічна війна – пропаганда та ніщо інше як саме 
інформаційна обробка населення. Лібікі розділяє її на 4 складові – підрив 
громадянського духу, деморалізація Збройних Сил, дезорієнтація 
командування і війна культур. 

4. Кібервійна – яка є не просто «звичайним» хакерством. 
Це захоплення комп'ютерних даних, яке дозволяє слідити за певним 
об’єктом (або шантажувати його). 

5. Економічна інформаційна війна. Лібікі виокремлює дві її 
форми – інформаційна блокада та інформаційний імперіалізм.  

6. Хакерська війна, головною метою якої є диверсійні дії проти 
цивільних об'єктів супротивника і захист від них. Дії хакерів можуть 
привести до перебоїв зв'язку, появі випадкових помилок в даних, 
зберігання інформації та послуг (несанкціонованим підключенням до 
мереж), таємного моніторингу мереж, незаконного доступу до закритих 
даних з метою шантажу. Комп'ютерні віруси – головна зброя хакерів. 

7. Електронна війна – спрямована проти засобів електронних 
комунікацій – радіозв'язку, радіолокаційних станцій, комп'ютерних 
мереж 

Слід зазначити, що інтенсивний перехід від «гарячого» типу війн 
до «холодних» і «теплих» (з обмеженим застосуванням вогневих засобів 
ураження) став можливим на рубежі ХХІ ст. тільки завдяки 
революційному розвитку засобів масової комунікації й інформатизації 
суспільства. За допомогою інформаційних технологій в арсеналах 
провідних держав з'явилися нові засоби протиборства, об'єднані 
поняттям «інформаційна зброя» (Сенченко, 2006, c. 2). 

У ході інформаційних війн важливим компонентом є досягнення 
інформаційної переваги. Воно визначається як «здатність збирати, 
розподіляти і обробляти безперервний потік інформації про ситуацію, 
перешкоджаючи противнику робити те ж саме» (Пєвцов, 2017, с. 53). 
У веденні інформаційної мережевої війни виокремились значні переваги: 
з'явилася можливість безконтрольного розміщення негативного і, 
анонімного повідомлення, яке швидко поширюється в мережі. 
У традиційних ЗМІ завжди можна було ідентифікувати автора, а також 
довести, домігшись спростування через суд, що розміщена інформація 
помилкова. В мережі Інтернет подібне зробити не вдасться або процес 
займе непропорційно багато часу, що піде на користь противнику 
в інформаційній війні. 
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Варто зазначити, що важливий внесок в дослідження 
інформаційних війн зробив вітчизняний вчений Г. Почепцов. 
Він зазначав, що інформаційні війни йдуть постійно, вони просто стають 
більш помітними нам через появу проявів системності та керованості 
інформаційних процесів (Почепцов, 2000).  

У одній зі своїх праць, професор описує різницю між 
інформаційною війною і війною в звичайному розумінні, окреслюючи 
ряд відмінностей між ними. 

Перш за все, звичайна війна має відомий і чіткий арсенал впливу. 
Через його передбачуваність стає можливою побудова певного роду 
оборонних заходів. Але у випадку з інформаційними війнами ситуація 
є іншою. Події зазвичай розвиваються досить непередбачувано.  
З цієї причини не так легко будувати ті чи інші варіанти «оборони».  

Важливою відмінністю є те, що під час звичайної війни територія 
захоплюється повністю, а в разі інформаційної можливий варіант 
поетапного захоплення. Ймовірна окрема робота з лідерами думок, 
з молоддю. Інформаційна війна виглядає «мирною», оскільки може йти 
на тлі загального миру і благополуччя. На відміну від бомби, яка руйнує 
все, інформаційна війна діє вибірково, охоплюючи різні верстви 
населення.  

Слід визнати основною небезпекою інформаційної війни 
відсутність видимих руйнувань, характерних для звичайних воєн. 
Населення навіть не відчуває, що воно піддається впливу. У результаті 
суспільство не пускає в хід наявні в його розпорядженні захисні 
механізми. Почуття небезпеки, вироблене для адекватного 
функціонування в інших ситуаціях, в цьому випадку не спрацьовує. 

Населення легко піддається маніпуляціям та, на жаль, не всі здатні 
відокремити правдиву інформацію від брехні. Варто окреслити поняття 
«дезінформація». Її можна тлумачити як спосіб психологічного впливу, 
що полягає в намірі подання об’єктові такої інформації, яка вводить його 
в оману стосовно справжнього стану справ та створює викривлену 
реальність (Кіца, 2017, с. 2). 

В. Петрик вважає, що найчастіше у світовій практиці 
застосовуються такі форми дезінформування та маніпулювання 
інформацією:  

– дезінформування «від зворотного», тобто ситуація, коли 
правдиві відомості надаються у перекрученому вигляді, або ж таким 
чином, що об’єкт на якого направлений вплив сприймає їх як неправдиві. 
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Як наслідок, об’єкт, по суті, знає правдиву інформацію про наміри 
чи конкретні дії протилежної сторони, але сприймаючи її неадекватно, 
не готовий протистояти негативному впливу; 

– термінологічне «мінування», яке полягає у викривленні 
первинної правильної суті принципово важливих, базових термінів і 
тлумачень загально світоглядного та оперативно-прикладного 
характеру;  

– тенденційне викладення фактів – форма дезінформування, 
метою якої є упереджене висвітлення фактів або іншої інформації щодо 
подій за допомогою спеціально підібраних правдивих даних. У більшості 
випадків, використовуючи цей методу спеціально сформована 
інформація подається дозовано, до постійно зростаючого напруження;  

– «чорне» дезінформування, яке має на меті використання 
здебільшого неправдивої інформації;  

– «сіре» дезінформування, що передбачає використання синтезу 
правдивої інформації з дезінформацією (Петрик, 2009). 

Відповідно, розповсюдження неправдивої інформації, 
використання та застосування методів дезінформації теж є тактикою 
терору та наслідком гібридної агресії в інформаційній сфері. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Таким чином, проаналізувавши праці вчених, ми бачимо, 
що інформаційні війни велися починаючи зі стародавніх часів, стаючи 
все більш могутнім інструментом, який застосовується в політичній 
діяльності держав. У дослідженнях інформаційних війн, виокремлено сім 
основних форм ведення, які застосовуються в різних сферах 
інформаційного протиборства. Важливим є розуміння чітких 
відмінностей між війною інформаційною та війною в звичайному сенсі. 
Вже важко переоцінити масштаби впливу інформатизації, який 
розповсюджується на всі сфери людської діяльності. Поява такого явища 
як «дезінформація» вводить в оману стосовно справжнього стану справ 
та створює викривлену реальність. Дезінформація стала засобом 
ведення інформаційних війн на рівні держави. 

Варто пам’ятати, що виразною особливістю інформації є те, 
що вона не має кордонів та є в певному сенсі схожою на радіацію – така ж 
непомітна, але вражає об’єкт, на який спрямована тотально.Саме тому на 
початку 1990-х рр. з’являється новий тип суспільства, яке назвали 
«мережевим». Виклики, перед якими постає людство у зв’язку з 
переходом до інформаційного суспільства, ще більше загострюють 
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необхідність осмислення закономірностей, особливостей та наслідків від 
розробки та впровадження на ринок все нових і нових засобів масової 
інформації і комунікації. Зважаючи на швидкий темп розвитку 
інформаційних технологій, кожна країна повинна стрімко розвиватися 
та реагувати на виклики сьогодення, посилюючи інформаційну безпеку 
та удосконалюючи власне законодавство. Надзвичайно актуальними 
стають науково-практичні дослідження щодо розробки нових тактик, 
стратегій, доктрин державного управління в сфері захисту 
інформаційного простору держави, що стане об’єктом подальших 
наукових досліджень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТА В РАМКАХ 
ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ 

 
За останні роки як в науковій, так і в практичній сферах 

спостерігається стрімке зростання інтересу до проблеми людини як 
основного суб’єкту будь-якої діяльності, у тому числі і на глобальному 
рівні. Нові тенденції визначають потребу в переоцінці ряду поточних 
установок і в міжнародних відносинах. Оскільки, окрему людину можна 
позначити як носія, початкового «власника» засобів та методів роботи, 
«мислителя» та «діяча», то дослідження будь-якої людської діяльності 
вимагає залучення особливого спектру наук, особливо психологічних. 
Зазвичай у сфері міжнародних відносин побутує думка, що психологія 
не має ніякого відношення до дипломатії. Проте стрімка глобалізація, 
розширення поля діяльності дипломатії, зміна ролі посла обумовлює 
необхідність переосмислення ролі психології в сфері міжнародних 
відносин. Крім цього, особливої уваги заслуговує дипломатичний 
дискурс (як основна форма діяльності дипломата), а саме вивчення 
особливостей, видів та інтенціональних властивостей такої форми 
спілкування. Метою даною статті є спроба визначити місце психології 
в науковій площині міжнародних відносин та її роль у підготовці 
та професійній діяльності дипломатів. 
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Arts, Kyiv, Ukraine 
Features of the Diplomat’s Activity within the Framework 

of Diplomatic Discourse in the Context of Psychology 
In recent years, both in the scientific and practical fields, there has been 

an increase in interest of the problem of man as the main subject of any 
activity, including at the global level. New trends determine the need for 
a reassessment of a number of current installations in international relations. 
Since the individual can be designated as a carrier, the original “owner” of 
means and methods of work, the study of any human activity requires the 
involvement of a special sciences, especially the psychological ones.There is an 
opinion in sphere of international relations that psychology is irrelevant to 
diplomacy. But prompt globalization,expanding the field of diplomacy, role 
change of ambassador determines the need to rethink role of psychology in 
international relations. In addition, special attention deserves diplomatic 
discourse (as the main form of diplomatic activity), namely the study 
of features, types and intentional properties of such a form of communication. 
So, the attempt to determine place of psychology in scientific space 
of international relations and its role in diplomatic training and activity is the 
purpose of this article. 

Key words: international relations; diplomacy; globalization; 
psychology; psycholinguistics; diplomat; ambassador; diplomatic discourse; 
negotiations. 
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Особенности деятельности дипломата в рамках 

дипломатического дискурса в контексте психологии 
В последние годы как в научной, так и в практической сферах 

наблюдается стремительный рост интереса к проблеме человека как 
основного субъекта любой деятельности, в том числе и на глобальном 
уровне. Новые тенденции определяют потребность переоценки ряда 
текущих установок и в международных отношениях. Так как отдельного 
человека можно обозначить носителем, начальным «владельцем» 
средств и методов работы, «мыслителем» и «деятелем», то исследования 
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любой человеческой деятельности требует привлечения определенного 
спектра наук, в частности психологических.Обычно в сфере 
международных отношений бытует мнение, что психология не имеет 
никакого отношения к дипломатии. Но, стремительная глобализация, 
расширение поля деятельности дипломатии, изменение роли посла 
обусловливает необходимость переосмысление роли психологии в сфере 
международных отношений. Кроме этого особенного внимания 
заслуживает дипломатический дискурс (как основная форма 
деятельности дипломата), а именно изучение особенностей, видов такой 
активности и интенциональных свойств такой формы общения. Целью 
данной статьи является попытка определить место психологии в 
научной плоскости международных отношений и ее роль в подготовке 
и профессиональной деятельности дипломатов. 

Ключевые слова: международные отношения; дипломатия; 
глобализация; психология; психолингвистика; дипломат; посол; 
дипломатический дискурс; переговоры. 

 
Вступ 
Відомо, що основу сучасної системи міжнародних відносин 

складає комплексна структура зовнішньополітичних контактів, 
відпрацьований століттями механізм спілкування між державами чи 
групами держав, який іменують «дипломатією». 

Без сумніву, дипломатія – найважливіша зброя в руках держави. 
Політичний представник СРСР в США і Японії А. А. Трояновский 
відзначав, що в сучасному міжнародному становищі, жодна країна не 
може обійтися без вдало організованої дипломатичної служби. Звісно, 
якщо вона не хоче опинитися у невигідному становищі чи щоб 
за її рахунок підсилювалися інші (Павлов, 2012, с. 185–189). 

Дипломатія – це не тільки «мистецтво можливого», але і ремесло, 
за яким стоїть кропітка праця в визначених жанром професії межах. 
Не отримавши необхідних знань та навичок, не навчившись 
користуватися в різноманітних ситуаціях певним набором прийомів 
(стандартних і нестандартних), неможливо стати майстром своєї справи 
і довести свою, безперечно, творчу роботу до рівня мистецтва (Павлов, 
2012, с. 185–189). 

Крім грамотної мови та письма, а також вміння аналітично 
обробляти різного роду потоки інформації працівник 
зовнішньополітичної служби повинен на досить високому рівні володіти 
наукою спілкування з людьми, від якої багато в чому залежить його 
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імідж та успішність як спеціаліста, а також внутрішній розвиток. 
Ця наука називається психологія (дослівно «наука про душу»), яка все 
частіше нагадує про себе в еру глобалізації, коли людська свідомість без 
упину заповнюється інформаційним спамом, а процес спілкування 
з навколишнім світом зводиться до запрограмованого промивання 
мізків з телевізійних екранів чи моніторів комп’ютерів. Зрозуміти ж 
поведінку людини означає отримати важіль для контролю над його 
вчинками (Павлов, 2012, с. 185–189). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Українськими дослідниками ця тема майже не вивчалась. 

Російська науково-дослідна база представлена науковим посібником 
«Практична психологія для дипломатів», у якому за основу було взято 
основні теорії особистості від глибинної психології (З. Фрейд, К. Г. Юнг, 
А. Адлер, Е. Фромм) та біхевіоризму(Д. Уотсон, Б. Скінер, А. Бандур) 
до характерології (Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк), когнітивізму 
(Дж. Келлі) та «гуманістичної психології» (А. Маслоу) (Павлов, 2012, с. 
185–189). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
та формування цілей статті 

З точки зору подій, які відбуваються у сучасному суспільстві, 
одним з найбільш цікавих та найменш вивчених є дипломатичний 
дискурс, у ході якого дуже часто можуть вирішуватися долі країн 
та народів. У зв’язку з цим однією з актуальних проблем сучасної науки, 
зокрема психолінгвістики та мовознавства, є розробка питань 
теоретичного моделювання дипломатичного дискурсу, виявлення його 
типів, аналіз вербальної та невербальної поведінки дипломатів та вищих 
державних діячів, які беруть участь у спілкуванні. Однак важливішим 
ніж, опис специфіки вербальних засобів оформлення мовлення є 
виявлення інтенціональних основ їх мовної діяльності, які врешті 
вирішують яким буде підсумок дипломатичної комунікації (Бубнова, 
Терентій, 2012, с. 68–75). 

Виклад основного матеріалу 
Сьогодні саме дипломатія разом зі звичним міждержавним 

діалогом вирішує глобальні проблеми людства, які називають 
«загрозами та викликами ХХІ століття» 

Фактично, зміни,які тягне за собою глобалізація обумовлюють 
зміну засобів ведення дипломатії. Це, в свою чергу, призводить до зміни 
ролі посла в міжнародному просторі. Очевидно, що в ХХІ ст. вимоги до 
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дипломата значно підвищаться. Не маючи рутинної діяльності щодо 
збору інформаційних даних завдяки технологічному процесу, дипломат 
нової формації повинен проявити себе передусім як аналітик, менеджер 
та координатор. Значною стає його роль в якості посередника між 
офіційною та неурядовою дипломатією, його здатність виявити та 
мобілізувати неурядові ресурси для досягнення державних цілей. Понад 
усе дипломат нового покоління повинен розраховувати, коли і яким 
чином урядові дипломатичні ресурси можуть бути представлені іншим 
акторам для реалізації їх цілей на міжнародній арені (Опанасюк, 2016). 

В сучасних умовах до цього довгого переліку елементарних вимог 
все більше надаватиметься спілкування з мас-медіа та 
комунікабельність, без яких сучасний посол навряд чи зможе повною 
мірою використовувати нові можливості сучасних ЗМІ. 

Активність дипломата на початку XXI ст. буде пов’язана з 
отриманням різних даних та їх обробкою. Отримуючи нові знання 
дипломат аналізує, запам'ятовує їх і потім перетворює в нові методи, 
прийоми і засоби проведення міжнародної діяльності (Опанасюк, 2016). 

Це дуже важливо для досліджень аналітичної складової 
дипломатичної служби, оскільки одна з її основних функцій являє собою 
об’єктивне інформування про стан справ, тенденції розвитку, основні 
персоналії соціально-політичного, економічного та культурного життя в 
країні перебування.  

Сучасна дипломатія винаходить і підбирає свій інструментарій 
так, щоб вона відповідала умовам матеріального і духовного буття, що 
існують в світі. Ефективне здійснення функцій дипломатії безпосередньо 
залежить від достовірності і якості інформації, що здобувається нею 
(Опанасюк, 2016). 

У зв’язку з цим важко переоцінити необхідність знання 
дипломатом пасток (наприклад, ефект контрасту, фундаментальна 
помилка атрибуції, ретроспективне викривлення, ефект наростання 
прихильності та ін.) в ході виконання інформаційно-аналітичної роботи 
(Воротніков, 2012, с. 256–259). 

Сьогодні дипломатична діяльність включає в себе набагато 
більше різних форм роботи, ніж кілька століть тому. В сучасному світі 
дипломатична активність вже не зводиться лише до роботи посольств. 
Роль власне дипломатії та дипломатичних агентів, без сумніву, зросла 
з початком нового століття. Причиною для цього став той факт, 
що збройне вирішення міжнародних проблем стає все більш 
небезпечним. До того ж, трансформація самих міжнародних відносин 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

71 

відповідно до стрімких темпів глобалізації, поява на світовій сцені 
недержавних акторів створює для дипломатії завдання активної участі 
у створенні нової міжнародної системи та адаптування функцій 
дипломата вимогам сучасного світу (Опанасюк, 2016). 

Будь-яка діяльність дипломата реалізується в рамках 
дипломатичного дискурса. Дипломатичний дискурс – це певний 
особливий вид комунікативної діяльності, який може проявлятися в 
двох формах – публічній (відкритій) та непублічній (закритій). Ці форми 
відрізняються між собою за цілями комунікації, засобами їх досягнення, 
контекст існування та специфіці їх основного адресата. Публічна форма 
дипломатичного дискурса проявляється у таких видах діяльності: 
виступи послів в країні їх перебування, прес-конференції вищих 
державних урядовців чи послів, а також промови дипломатів 
на засіданнях Ради Безпеки, Генеральної Асамблеї ООН та ін. Одна 
з основних цілей цієї форми – боротьба за владу, яка завуальована метою 
інформування широкої аудиторії з певних питань, які стосуються 
міжнародної діяльності держави та захисті її інтересів. Публічний 
дипломатичний дискурс – це окремий вид діяльності, який обумовлений 
специфікою його соціального інституту та його представників, а також 
специфікою адресата, куди крім масової аудиторії входить також 
обмежена, але високо кваліфікована група людей. Значною відмінністю 
публічного типу дипломатичного дискурсу є його «подвійна» 
інформативність: інформативність для мас та інформативність для 
спеціалістів. І якщо в першому випадку елементи «розмитості» даного 
виду комунікації слугують для створення атмосфери спокою, 
то професіонали легко читають дипломатичну «езопову мову» і часто 
використовують її на практиці з різними цілями. Тобто,публічний 
дипломатичний дискурс – високо інформативний, але тільки для певної 
частини його адресата (Бубнова, Терентій, 2012, с. 68–75). Фактично така 
діяльність проводиться дипломатичними відомствами розвинених 
держав за допомогою інструментів публічної дипломатії. Зазвичай 
з концептом публічної дипломатії пов’язують поняття пропаганди, 
«національного брендингу» та «культурних взаємовідносин» (Петрищев, 
Цибаков, 2018, с. 3–10). 

Завдання управління інформацією, як нова форма діяльності 
посла, вимагає від нього більшої активності в двох напрямках – 
інформування свого уряду та поширення даних про власну державу 
в країні перебування. Застосування сучасних засобів спілкування, таких 
як Інтернет, має поєднуватися з компетентністю та поінформованістю, 
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без яких посол нової формації не може добре орієнтуватися 
в інформаційних потоках (Опанасюк, 2016). 

Репрезентативна функція посла теж має два виміри. Він повинен 
гідно представляти інтереси власного уряду та одночасно 
дотримуватися лояльності по відношенню до країни перебування, адже 
без успішного виконання цієї функції він не отримає достатнього рівня 
довіри і, відповідно, не зможе достатньо ефективно виконувати свої 
обов’язки (Опанасюк, 2016). 

Непублічна (закрита) форма дипломатичного дискурсу – 
це переговори різних рівнів, які мають форму обміну думками між 
рівними, підготованими партнерами, які володіють необхідною 
інформацією, з метою вирішення певної проблеми. Будь-які переговори – 
це ретельно спланований процес, заснований на наукових теоріях та 
практичних технологіях, розроблених в різних областях науки. Стратегії 
непублічної форми дипломатичного дискурсу, об’єднуються за стадіями 
переговорного процесу в певні класи, а їх вибір в цілому визначається 
проміжними цілями кожного етапу переговорів. Також жанрова система 
непублічної форми має свою специфіку: учасники дипломатичної 
комунікації можуть володіти кількома статусно-рольовими 
характеристиками, підпорядковуються певним нормам і правилам 
поведінки, а також вживають своєрідні властиві тільки даним видам 
спілкування формули мовлення (Бубнова, Терентій, 2012, с. 68–75). 

Так як основною особливістю непублічного дипломатичного 
дискурсу є те, що в ньому беруть участь мовленнєві особистості 
з ідентичними історіями діяльності, їх професійна підготовка передбачає 
глибоке знання мови та національної специфіки представників 
лінгвокультурного суспільства, з яким вони вступають в контакт. Тому 
головними факторами, які визначають перебіг процесу комунікації та 
ступінь його успішності стають: а) індивідуально-психологічні 
характеристики особистості, індивідуальний когнітивний стиль, 
здатність до рефлексії, аналітичні здібності та тип мислення в цілому, 
а також тип установки на спілкування, який залежить від рівня розвитку 
почуття емпатії; б) рівень «вростання» в національну культуру 
та ступінь, в якій індивідуальний образ світу (відповідно і поведінка) 
визначається феноменом, який визначають як національний архетип 
світоустрою; в) ступінь розвитку відчуття громадянської 
самоідентифікації, яке формується в соціумі в процесі всього життя 
особистості і передбачає прищеплення цінностей своєї культури та своєї 
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держави, що в свою чергу визначає потребу захисту її національних 
інтересів (Бубнова, Терентій, 2012, с. 68–75). 

Зазвичай основна тяжкість підготовки переговорів, а часто 
і власне переговорів, лягає на професійно підготовлених співробітників, 
які володіли непересічними здібностями. Більше того, це були люди, 
які користувалися беззаперечною повагою та довірою. 

Одним із найважливіших етапів підготовки до переговорів можна 
назвати вивчення психологічних особливостей головних учасників, адже 
від цього напряму залежать успішні результати. Таким чином, необхідно 
бути в курсі слабких і сильних сторін своїх опонентів. Не менш важливою 
є емоційно-вольова підготовка. Необхідно ні в якому разу не панікувати, 
не піддаватися негативу, навпаки, треба бути дуже спокійним та 
націленим на результат. У ході переговорів опоненти дуже часто тиснуть 
один на одного, зокрема в психологічному плані (Ткач, 2013, с. 170–180). 

Фактично одним із вирішальних моментів для переговорів є вибір 
тактики, яка являє собою сукупність прийомів цілеспрямованого впливу 
учасників переговорного процесу один на одного. У даному контексті 
термін «прийом» означає дії, які спрямовані на досягнення учасниками 
переговорів позитивних результатів. Власне тактики,відповідно до 
загальносистемних критеріїв, можна розділити на трафаретну – 
не трафаретну, а також на активну – пасивну та очікувальну. Активна 
тактика реалізується зазвичай за допомогою поведінки, що по суті 
проявляється в поєднанні ініціативності та креативу, створенні нових, 
незвичних методів вирішення проблеми. Отже, тактика ініціативи 
потребує підвищеної активності і зниженої реактивності, в той час як в 
пасивній тактиці все відповідно навпаки. Тактика очікування являє 
собою поєднання знижених активності та реактивності. Все це можна 
відслідкувати у певних характеристиках самих переговорів, наприклад, 
таких як природа впливу та спрямованість. Оскільки вплив учасників 
переговорів один на одного має інформаційний характер, то він є 
основою тактики переговорів. Дипломат, який майстерно володіє своєю 
справою, може віртуозно користуватися будь-якими формами впливу 
(переконання, стимул, примус) на свого опонента. 

Інший прийом, про який неможливо не згадати – так звана 
обіцянка. На відміну від зобов’язань (які по своїй суті є імперативними та 
мають бути виконаними), в обіцянці завжди присутній певний елемент 
умовності. Це дозволяє суб’єкту переговорів зберегти за собою право 
відмовитися виконувати свою обіцянку, у зв’язку з певними 
обставинами. У такому випадку зазвичай підписується не угода, яка 
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передбачає взаємні зобов’язання, а лише декларація, яка підтверджує 
взаємні обіцянки. Дуже поширеними для використання у ході 
переговорів є такі тактики: переконання, спонукання та примусу. 
До того ж їх можна застосовувати як наодинці так і в комбінації одна 
з одною (Ткач, 2013, с. 170–180). 

Звичайно, якщо учасники переговорного процесу не знайомі із 
елементарними поняттями психологічних принципів підготовки до 
переговорів існує велика ймовірність помилки, яка може стати 
вирішальною. Нижче наведено декілька порад від психологів для того, 
щоб переговорний процес мав успішне завершення. 

1. Раціональність. Під час переговорів спроможність зберігати 
спокійний стан дуже часто грає вирішальну роль. Оскільки надмірна 
емоційність завжди негативно позначаються на результаті, 
неконтрольовані емоції з боку вашого візаві та холодний розум з вашого 
боку стане чудовим поєднанням для отримання переваги в процесі 
переговорів. 

2. Дуже важливо зрозуміти свого співрозмовника. Недостатня 
увага до свого опонента неодмінно викликатиме роздратування, що в 
свою чергу може призвести до гострого непорозуміння між сторонами 
процесу. Тому, надзвичайно важливо зрозуміти позицію свого 
співрозмовника (що конкретно він намагається донести та навіщо він це 
робить). Після цього чинити вплив стане значно легше та ефективніше. 

3. Уважність до деталей. Вченими доведено, що протягом розмови 
рівень зосередженості людини коливається. Таке може бути, навіть якщо 
відсутні подразнюючі фактори. Адже людина так влаштована психічно, 
що час від час їй необхідні перерви під час процесу отримання 
інформації. У такі періоди людина мимоволі відволікається, стає дещо 
неуважною до розмови, ніби вимикається. Якщо, така ситуація склалася, 
необхідно поновити втрачений контакт за допомогою вербальних і 
невербальних засобів (Ткач, 2013, с. 170–180). 

4. Правдивість. Дуже важливо не надавати опоненту недостовірну 
інформацію, навіть коли так вчиняє співрозмовник. Адже, навіть якщо 
в даний момент такий хід надає перевагу, в майбутньому це може 
обернутися стратегічною поразкою (Терентій, 2010, с. 7–11). 

5. Розмежування. Кордони між вашим співрозмовником та власне 
предметом бесіди – надзвичайно важливий психологічний принцип. 
Адже у ході спілкування ми можемо ототожнювати слова свого 
співрозмовника та самого співрозмовника чи наше ставлення до нього. 
Наша суб’єктивна оцінка людини дуже часто може ускладнювати 
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правильну оцінку тієї інформації, яку ми отримуємо. Тому, щоб така 
проблема не виникла, потрібно чітко відокремлювати те, 
що повідомляється від того, хто і як цю інформацію повідомляє  
(Ткач, 2013, с. 170–180). 

Як було раніше згадано, одними з найважливіших якостей,  
якими має володіти будь-який кваліфікований дипломат є: 
проникливість, уважність до психологічних особливостей оточення, 
вміння відрізняти вигадку від правди в словах співрозмовника, тобто 
бути спроможним надати його психологічний портрет після кількох чи 
навіть однієї зустрічі. У свою чергу, це вимагає від дипломата знання 
основ психології, а також особливостей формування менталітету та 
образу мислення партнерів в переговорах або будь-яких інших осіб,  
що представляють інтерес в країні перебування (Воротніков, 2012, 
с. 256–259). 

Для дипломата сучасної формації важливо постійно пам’ятати 
тезу, в якій єдині більшість психологів: щоб зрозуміти як в конкретній 
ситуації буде поводити себе той чи інший лідер, крім врахування 
поточної політично-економічної ситуації необхідно знати його погляди 
та переконання. Його світогляд є надзвичайно важливим, адже політика 
та дипломатія в сучасному своєму стані являють собою сфери 
максимально раціональних, обдуманих та майже завжди завчасно 
спланованих дій, де будь-які спонтанні та емоційні рішення в більшості 
випадків придушуються (Павлов, 2012, с. 185–189). 

Мовленнєва поведінка дипломатів раніше мало досліджувалася, 
тому представляє актуальне питання для дослідження. Дипломати 
реалізують свою владу в межах інститутів державної влади (зокрема, 
в міністерстві іноземних справ), представляючи інтереси своєї держави 
та її громадян в полі зовнішньополітичних питань, в першу чергу, 
які стосуються міжнародних відносин з іншими державами. При цьому 
вирішальною є не тільки професійна компетенція, а й особисті якості 
дипломата. В центрі досліджень сучасної науки про мову лежить людина 
як особистість з певними особистими якостями, світоглядом, стилем 
життя, який в подальшому відображається у вживанні мови. 
Ці характеристики інформують нас про мовленнєві вподобання індивіду, 
які по своїй суті є індивідуальними. Питання про мовленнєві уподобання 
лежить в основі проблеми вибору мовленнєвих засобів з наявного 
репертуару для найкращого впливу на адресата в процесі спілкування. 
Тобто, мається на увазі звичний набір лінгвістичних одиниць мовця та 
прихований вплив адресанта на адресата. Прихованим цей вплив 
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є в силу того, що він не усвідомлюється жодним учасником процесу 
комунікації (Оберемченко, 2011, с. 125–132). 

Прихований вплив реалізується в умовах типової ситуації, 
коли мовець обирає одиниці мовлення несвідомо, а тому вони стають 
найбільш вживаними у його ідіолекті. Неусвідомленість, машинальність 
вибору співвідносяться з явищем, яке З. Фрейд називав переважанням 
несвідомого в структурі людини. Поширеними проявами цього явища 
можна назвати обмовки, описки, сновидіння, мимовільні рухи, а також 
мовленнєві звички, які проявляються в неусвідомлених індивідом 
мовленнєвих вчинках. Використання таких звичок має властивість 
накопичуватися у свідомості отримувача тексту в якості додаткових 
нюансів сенсу, які являють собою приховані інтенції відправника тексту. 
Приховані інтенції носять в собі додаткову інформації про адресата. 
Саме завдяки цій інформації отримувач тексту оцінює мовленнєву 
поведінку іншого учасника спілкування та діагностує його особисті 
якості (Оберемченко, 2011, с. 125–132). 

Формою вираження прихованих інтенцій мовця (для отримувача 
тексту – нюансів сенсу) є приховані стратегії мовленнєвої поведінки 
адресанта. Вони чинять певний вплив, який відчуває отримувач тексту. 
Іншими словами, це і є той вибір адресантом актуальних прихованих 
граматичних та лексичних одиниць, які реалізуються в його мовленні як 
мовленнєві вчинки. Сукупність мовленнєвих вчинків мовця забезпечує 
його своєрідну індивідуальну та стереотипну мовленнєву поведінку. 
Після аналізу мовленнєвої поведінки мовця ми можемо скласти його 
мовленнєвий портрет та тим самим провести діагностику його 
особистісних та стереотипних якостей (Оберемченко, 2011, с. 125–132). 

Висновки 
Процес глобалізації та трансформація міжнародної системи вже 

призвели до розширення поля дипломатії та залучення до діяльності 
дипломатів фахівців з різних сфер у високорозвинених країнах 
(наприклад, у Великобританії, США та Німеччині) (Опанасюк, 2016). 

Процес комунікації у сфері міжнародних відносин був мало 
вивчений з точки зору психології. Проте на сучасному етапі існують 
всі передумови для початку таких досліджень. Адже будь-який процес 
діяльності дипломата вимагає від нього володіння певними методами 
отримання необхідної достовірної інформації, що в свою чергу 
передбачає володіння дипломатом особливої форми дискурсивного 
мислення, яка буде відображатися в стратегіях мовленнєвої поведінки. 
Досягнення поставлених цілей в ході бесід, переговорів чи будь-якого 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

77 

іншого формату роботи дипломатичного агента також певною мірою 
залежить ще й від ряду інших психологічних характеристик особистості. 
Ця обставина під час дослідження дипломатичного дискурсу вимагає 
звернення до поняття мовленнєвої особистості та особливостей 
мовленнєвої особистості дипломата, зокрема (Павлов, 2012, с. 185–189). 

Оскільки переговори на всіх етапах – одна з найбільш складних 
форм дипломатичної діяльності, то від учасників вимагається 
максимальна, дуже ретельна підготовка, як із фахової сторони,  
так і з особистісної. У контексті психології такий тип роботи потребує 
граничної концентрації різноманітних знань та навичок для успішного 
завершення. Тому при підготовці до переговорів потрібно враховувати 
психологічні фактори. Формування списків учасників делегації повинне 
відбуватися з урахуванням психологічного портрету кожного з учасників 
та їх сумісності. Роль та завдання кожного переговірника має бути чітко 
визначена та спланована ще до початку власне переговорів. Делегація 
у процесі перемовин має представляти себе командою з чітко 
визначеною та усвідомленою всіма членами спільною метою. Крім 
ґрунтовної підготовки до змістовної підготовки перемовин, особливу 
увагу необхідно приділити також вивченню психологічних особистих 
та професійних якостей кожного з учасників переговорного процесу 
з протилежної сторони (Ткач, 2013, с. 170–180). 

Тобто, по суті, кожна функція має свої професійні та психологічні 
особливості. Однак, як відзначають самі професіонали своєї справи, 
глибоке наукове осмислення психологічних аспектів дипломатичної 
роботи ще тільки починається. Важливу роль тут має зіграти творча 
кооперація дипломатів-практиків та спеціалістів в сфері соціології, 
психології, наукової організації праці.  
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РОЛЬ США В БЕЗПЕКОВОМУ СТАНОВИЩІ УКРАЇНИ 

У ЗВ’ЯЗКУ З АГРЕСІЄЮ РОСІЇ 
 

Стаття присвячена дослідженню відносин між Україною та США 
в контексті наявності існуючої російської збройної агресії проти України. 
Актуальність детального дослідження обраної тематики виникла у 
2014 році з початком конфлікту між Україною та Росією. В умовах 
збройної агресії з боку РФ системна співпраця з Сполученими Штатами 
Америки у воєнно-політичній, військово-технічній та військовій сферах є 
ключовим зовнішнім чинником забезпечення суверенітету й 
територіальної цілісності української держави. Підтримка плідних 
відносин між Україною та США, особливо у безпековій сфері, продовжує 
бути одним із ключових напрямків, необхідним для розвитку нашої 
держави. В статті розкриваються основні проблеми, що виникають 
у відносинах між трьома державами (Україна, США та Росія) та які стоять 
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на шляху мирного врегулювання конфлікту. Стверджується, що США 
наразі не готові до активної участі у швидкому вирішенні конфлікту. 
Перепоною для цього є наявність чисельної військової потуги та ядерної 
зброї в країни-агресора, а також відсутність на даний момент прямої 
загрози національним інтересам Сполучених Штатів Америки. 

Ключові слова: Україна; США; Росія; російсько-український 
конфлікт; безпека. 

 
Kozlenko Viktor, Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 
Role of the USA in the Security Situation of Ukraine in Relation 

to Russian Aggression 
The article is devoted to the study of relations between Ukraine and 

the USA in the context of the existence of current Russian armed aggression 
against Ukraine. The urgency of a detailed study of the selected topics 
emerged in 2014 with the beginning of the conflict between Ukraine and 
Russia. In the context of armed aggression on the part of the Russian 
Federation, systematic cooperation with the United States of America in the 
military and political, military and technical, and martial spheres is a key 
external factor in ensuring the sovereignty and territorial integrity of the 
Ukrainian state. Maintaining fruitful relations between Ukraine and the United 
States, especially in the security field, continues to be one of the key areas 
necessary for the development of our state. The article reveals the main 
problems that arise in the relations between the three states (Ukraine, 
the USA, and Russia) and which stand in the way of peaceful settlement of 
the conflict. It is alleged that the United States is not ready to take an active 
role in resolving the conflict quickly. The obstacle to this is the presence 
of numerous military power and nuclear weapons in the aggressor country, 
as well as the absence of a direct threat to the national interests of the United 
States of America. 

Key words: Ukraine; the USA; Russia; Russian-Ukrainian conflict; 
security. 
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Роль США в положении безопасности Украины в связи 
с российской агрессией 

Статья посвящена исследованию отношений между Украиной и 
США в контексте наличия существующей российской вооруженной 
агрессии против Украины. Актуальность детального исследования 
выбранной тематики возникла в 2014 году с началом конфликта между 
Украиной и Россией. В условиях вооруженной агрессии со стороны РФ 
системное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в военно-
политической, военно-технической и военной сферах является 
ключевым внешним фактором обеспечения суверенитета и 
территориальной целостности украинского государства. Поддержка 
плодотворных отношений между Украиной и США, особенно в сфере 
безопасности, продолжает быть одним из ключевых направлений, 
необходимым для развития нашего государства. В статье раскрываются 
основные проблемы, возникающие в отношениях между тремя 
государствами (Украина, США и Россия) и стоящие на пути мирного 
урегулирования конфликта. Утверждается, что США пока не готовы к 
активному участию в быстром решении конфликта. Преградой для этого 
является наличие многочисленной военной мощи и ядерного оружия у 
страны-агрессора, а также отсутствие на данный момент прямой угрозы 
национальным интересам Соединенных Штатов Америки. 

Ключевые слова: Украина; США; Россия; российско-украинский 
конфликт; безопасность. 

 
Вступ 
Політика США по відношенню до України протягом історичного 

періоду змінювалася та частково набувала суперечливого забарвлення. 
Адже спочатку США підтримували рух УРСР на демократизацію та 
лібералізацію політичного режиму, але коли шанси на справжню 
незалежність України стали цілком реальними, Сполучені Штати доволі 
обережно поставилися до можливості розвалу Радянського Союзу на 
велику кількість самостійних незалежних держав. До цих побоювань 
з боку Америки можна поставитися з зрозумінням, адже Сполученим 
Штатам було легше мати відносини з одним передбачуваним рівним за 
силою конкурентом, аніж з багатьма непередбачуваними самостійними 
суб’єктами міжнародних відносин (Бессонова, 2010, с. 307–315). 
А потужний арсенал ядерної зброї став однією з головних причин 
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посиленої уваги до незалежної України: він вважався потенційно 
небезпечним для США.  

Як результат, Сполучені Штати жорстко відреагували на 
можливість збереження Україною ядерної зброї, що дісталася їй у спадок 
після розвалу СРСР. Коли українська політична еліта проводила дискусії 
щодо обрання без’ядерного статусу, США одразу доволі чітко та 
недвозначно давали зрозуміти українській владі, що вони докладають 
всі зусилля, щоб Україна опинилася в міжнародній ізоляції, якщо вона 
не відмовиться добровільно передати ядерну зброю до Росії (Дашкевич, 
1996, с. 130). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Як писав український історик А. Дашкевич: хоча «об’єктивні 

історичні реалії свідчать, що Україна належала традиційно до “зони 
байдужості” у сфері національних інтересів США на міжнародній арені, 
[...] Україна на початку свого існування була радше об’єктом “вимушеної” 
уваги США» (Дашкевич, 1996, с. 130).  

В одній з робіт відомого українського американіста Є. Камінського 
відзначалося, що 1994 рік став переломним в українсько-американських 
відносинах (Камінський, 1996). Після підписання в 1994 р. 
Будапештського меморандуму, що мав би гарантувати Росією, США та 
Великою Британією безпеку суверенітету та територіальної цілісності 
України, доволі напруженні відносини між Україною та США 
стабілізувалися. Сполучені Штати досягли своєї основної мети – 
завадити появі нового непередбачуваного конкурента, що міг би на рівні 
з США, під боком у Росії володіти ядерною зброєю. 

Обрана тематика даної роботи починаючи з 2014 р. неодноразово 
піднімалася серед наукового співтовариства України, США та країн 
Західної Європи. Серед вітчизняних вчених, що досліджували роль США 
у збройному протистоянні між Росією та Україною, можемо окремо 
виділити таких науковців: В. Горбулін, В. Трофимович, О. Потєхін, 
В. Ткаченко, О. Головань, Г. Перепелиця, М. Бессонова, О. Дашкевич, 
А. Худолій, Р. Безсмертний, В. Горбатенко, О. Кондратенко, 
Г. Швиданенко та ін. Серед західних дослідників можемо виділити 
польського вченого М. Возняка та американського публіциста 
Ф. Г. Хоффмана. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Оскільки обрана проблематика наукової роботи відображає 

чинний незавершений процес українсько-російського протистояння, 
ця тема має ще багато невирішених питань. Отже, автором цієї роботи 
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був зроблений комплексний аналіз дослідження ролі США в безпековому 
становищі України не тільки у зв’язку з агресією Росії, а також у 
контексті відносин з європейськими країнами та з огляду на історичний 
розвиток відносин між Україною та США з часів української 
незалежності. Однією з яскравих віх цього історичного періоду для 
відносин між країнами є процес ядерного роззброєння України та 
підписання Будапештського меморандуму.  

Формулювання цілей статті 
Отже, метою даного дослідження є вивчення історичного 

розвитку відносин між Україною та США, комплексний аналіз ролі США 
у процесі поступового вирішення російсько-українського конфлікту 
і стабілізації кризової ситуації на Сході України та визначення наслідків, 
до яких призводить ця взаємодія між Україною та США. При написанні 
наукової статті автором були використані такі методи дослідження, 
як аналіз, прогнозування, визначення причинно-наслідкових зв’язків, 
проведення аналогій. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Відносини між США та Україною, як за тих часів, так і зараз 

обов’язково будуються у контексті відносин з нашим великим сусідом – 
Російською Федерацією. 

Із початком російської агресії у 2014 р., двосторонні відносини між 
США та Україною просто мусили стати і стали одними із 
найпріоритетніших напрямків побудови відносин для України.  

Російське вторгнення на територію України було офіційно 
визнано з боку США протягом 2014–2015 рр. Розглянемо ж детальніше 
всю хронологію минулих подій.  

Вже з березня 2014 р. посилюються взаємні контакти між 
українськими та американськими високопосадовцями. Візити 
представників уряду обох країн мали на меті посилити співпрацю між 
країнами у військовій, гуманітарній, фінансовій та політичній сферах.  

З вересня 2014 р. в американських владних колах починається 
обговорення можливості надання Україні зброї оборонного призначення 
з метою утримання стратегічних позицій українських 
військовослужбовців на території Донецької та Луганської областей. 
13 листопада цього ж року американський генерал, верховний 
головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав 
повідомляє, що російські війська несанкціоновано перетнули українські 
кордони (Russia's Continuing Support for Armed Separatists in Ukraine, 
2014). Тим самим факт російського вторгнення на територію України 
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був офіційно підтверджений силами НАТО та ОБСЄ. Визнання цього 
факту американськими високопосадовцями (заступником 
держсекретаря, послом США в Україні), включно із тогочасним 
президентом США Бараком Обамою, відбулося вже на поч. 2015 р. 
Президент США 1 лютого 2015 р. заявив, що військові формування на 
Сході України фінансуються та підтримуються саме Росією. 

Перші рішучі кроки США в напрямку поступового врегулювання 
кризової ситуації відбулися із введенням санкцій проти Російської 
Федерації у зв’язку з анексією Кримського півострова у 2014 р. 
Під санкції потрапила низка російських компаній військово-
промислового комплексу, нафтогазового сектору, фінансові установи, 
високопосадовці РФ, ДНР та Криму.  

У грудні 2014 р. Сенат США «Актом Підтримки свободи в Україні» 
визнав Україну основним союзником поза межами НАТО. Отримання 
країною такого статусу дало б можливість міністру оборони США 
залучити Україну для спільної протидії тероризму, розробки озброєння 
та військового спорядження. Проте згодом ініціатива надання такого 
статусу не була підтримана Конгресом США та адміністрацією Барака 
Обами. Але наприкінці 2014 р. Україні все ж таки була надана фінансова 
допомога у розмірі 118 млн дол., а ухвалений «Акт на підтримку свободи 
в Україні» фактично розблокував можливість постачання до України 
військового обладнання (Війна на Донбасі, 2019, с. 14). Таким чином 
українська армія змогла отримати бронежилети, каски, транспортні 
засоби, тепловізори, важку інженерну техніку, патрульні катери, пайки, 
намети та інше устаткування. 

23 лютого 2015 р. Постійний представник США при ООН Саманта 
Пауер закликала посилити санкції проти РФ через «грубе порушення 
статуту ООН» з боку Росії: порушення суверенітету, територіальної 
цілісності та незалежності країни-сусіда. 25 липня США відмовилися 
підтримувати проекти Світового банку в Росії, а 30 липня Міністерство 
фінансів США ввело обмеження на експорт товарів і технологій для 
російських нафтових проектів. 3 жовтня офіційно вступило в силу 
рішення США позбавити Росію торговельних пільг, передбачених 
американською Глобальною системою преференцій (ГСП). 21 жовтня 
Міністерство торгівлі США попередило Росію про скасування 
торговельної угоди 15-річної давності, яка передбачала безмитний 
імпорт російської сталі. 27 листопада Держдепартамент США заборонив 
постачання в Росію радіаційно стійких компонентів, 
що використовуються у приладах реєстрації випромінювання.  
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Таким чином, США фактично заблокували реалізацію масштабного 
міжнародного проекту зі створення орбітальної обсерваторії «Спектр-
УФ». 

В стратегії національної безпеки США від лютого 2015 р. була 
висловлена готовність Сполучених Штатів стримувати Росію (National 
Security Strategy, 2015, с. 2–25). Фактично відбулося визнання російської 
агресії в якості виклику міжнародній безпеці: «Ми будемо стримувати 
агресію Росії, зберігати пильність відносно її стратегічних можливостей, 
а також допомагати нашим союзникам і партнерам протистояти 
російському примусу протягом тривалого часу, якщо в цьому буде 
потреба». Також були описані наміри поглиблювати стратегічну 
взаємодію Сполучених Штатів із визнаними партнерами. «Ми будемо 
підтримувати партнерів, таких як Грузія, Молдова, Україна, які зможуть 
працювати пліч-о-пліч із США і НАТО, а також забезпечувати власний 
захист». 

На противагу ліберальної Стратегії безпеки США від 2010 р., де 
українській тематиці не приділялася увага, в Стратегії від 2015 р. Україна 
згадується в усіх найважливіших частинах документу. Важливо й те, що 
тези щодо протистояння російській загрозі зафіксовані в новій Стратегії 
національної безпеки США 2018 року (Summary of the 2018 National 
Defense Strategy of the United States of America, 2018, p. 1–9). З 2014р. 
Сполучені Штати надали Україні понад $2,8 млрд допомоги та $3 млрд 
кредитних гарантій на зміцнення безпеки і здійснення реформ (Війна на 
Донбасі, 2019, с. 14). 

Зі зміною влади у США у 2017 р. фактично зруйнувалися певні 
перестороги щодо проросійсько налаштованих поглядів нового 
президента США Дональда Трампа. 

В останні роки позиція США по відношенню до українсько-
російського конфлікту залишається стійкою та полягає у підтримці 
України на міжнародному рівні, заклику до відновлення її суверенітету 
та територіальної цілісності, засудженні агресивних дій Росії по 
відношенню до України. Багато вищих посадових осіб Сполучених 
Штатів, включаючи керівників держави, неодноразово наголошували на 
тому, що Америка продовжить чинити тиск на Росію і буде мобілізувати 
інші демократичні держави на підтримку нашої країни. 

Відносини між обома нашими державами підтримуються 
постійно: у формі прямих контактів між вищими посадовими особами 
країн, зв’язків між представниками дипломатичних відомств країн, 
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а також шляхом надання військової допомоги Україні, її підтримці 
Конгресом США. 

З початку Революції Гідності й по сьогодні Сполучені Штати 
залишаються головним світовим актором, що допомагає Україні 
протистояти гібридній агресії РФ. США продовжують надавати 
Збройним Силам України значні обсяги нелетальної зброї, спорядження, 
іншої матеріально-технічної допомоги, американські радники беруть 
участь у підготовці українських військових відповідно до сучасних 
стандартів ведення бойових дій силами НАТО.  

Загалом, протягом 2014–2016 рр. ЗСУ отримали від США та інших 
країн Заходу матеріально-технічної та гуманітарної допомоги на суму 
близько 3 млрд грн (лазерна система імітації тактичних дій, медичне 
обладнання, аптечки, обладнання для розмінування, прилади нічного 
бачення та тепловізори, бронежилети і кевларові шоломи, 
радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, автомобілі підвищеної 
прохідності, індивідуальне спорядження та обмундирування). 

Міністерство оборони США надало співробітникам Державної 
прикордонної служби України засобів військового радіозв’язку на суму 
21 млн дол. 

Всього Україна була забезпечена 569 комплектами виробництва 
компанії HARRIS різних типів. Радіостанції, серед яких стаціонарні, 
автомобільні, ранцеві та портативні, були встановлені на кораблях 
(катерах) морської охорони, постах технічного спостереження. Прилади 
радіозв’язку розміщені у підрозділах охорони державного кордону в зоні 
АТО та надані мобільним підрозділам. Радіостанції дозволяють 
організувати захищений телефонний радіозв’язок в умовах застосування 
противником засобів радіоелектронної боротьби. 

Загалом, Конгрес США схвалив виділення Пентагону 
у 2017 фінансовому році 3,42 млрд дол. у рамках Ініціативи з підтримки 
безпеки Європи (Україна в безпековій політиці США, 2018). 

Вагомим чинником трансформації збройних сил та інших 
структур сектору безпеки та оборони України до сучасних стандартів 
НАТО стало проведення спільних військових навчань. В 2017 р. Верховна 
Рада України підтримала рішення Президента України та надала дозвіл 
військовим силам інших держав перебувати на українській території 
задля участі в таких багатонаціональних військових навчаннях,  
як «Sea Breeze» та «Rapid Trident». 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

86 

В січні 2018 р. був опублікований новий антиросійський 
санкційний список, який наклав нові секторальні та персональні 
обмеження проти Російської Федерації. 

Надзвичайно важливим жестом військово-політичної підтримки 
України стало надання летального озброєння. У 2018 р. США надали 
Україні протитанкові ракетні комплекси «Javelin», а згодом Україна 
також отримала два патрульні катери типу «Айленд». 

У липні 2018 р. Держдепом США була опублікована Кримська 
декларація, яка затвердила невизнання владою США анексію 
Кримського півострова та проголосила довгострокову політика щодо 
відмови визнання претензій Росії на українську територію, захоплену 
силою всупереч міжнародному праву. 

29 листопада Сенат ухвалив жорстку Резолюцію із засудженням 
російської агресії в Азовському морі. Саме через цей інцидент Президент 
Д. Трамп скасував зустріч з В. Путіним у рамках саміту G20 в Буенос-
Айресі, на яку російська сторона покладала великі надії. 

6 листопада відбулося засідання Комісії на чолі з Міністром 
закордонних справ України П. Клімкіним і Державним секретарем США 
М. Помпео. У Спільній заяві Комісії американська сторона підтвердила 
невизнання окупації Криму, засудила дії РФ в Азовському морі, 
підтвердила послідовність санкційної політики проти РФ, засудила 
вибори в ДНР та ЛНР і підтримала ідею миротворчої місії на Донбасі 
(Війна на Донбасі, 2019, с. 14). 

Активне залучення США до врегулювання російсько-української 
кризи відбувається не тільки в рамках двосторонніх відносин, а й також 
шляхом залучення міжнародної спільноти, таких її ключових інститутів, 
як Організація Об’єднаних Націй, Північноатлантичний альянс, 
Міжнародний валютний фонд та Європейський Союз. 

Не дивлячись на те, що Сполучені Штати та Європейський союз 
разом в березні 2014 р. наклали санкції проти РФ через її агресію проти 
України, США порівняно з країнами ЄС займають більш жорстку позицію 
по відношенню до Росії та її агресивної поведінки. ЄС бачить вирішення 
конфлікту виключно шляхом дипломатичного врегулювання. Причиною 
для цього є те, що європейським країнам принципово важливо 
отримувати економічну вигоду від співпраці з РФ. Німеччина – країна-
лідер Європейського союзу – надала основну підтримку Росії в створенні 
такого проекту, як Північний потік-2. Інші європейські країни (Данія, 
Фінляндія, Швеція) також зіграли свою роль у підтримці цього проекту, 
дозволивши прокладання трубопроводу для постачання газу 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

87 

територіями власних морських економічних зон. Тож, саме економічна 
вигода для країн ЄС, яку можна отримати від співпраці з Росією, є одним 
з ключових факторів для добробуту цих країн. 

Проте США не бояться нанесення більшої економічної шкоди для 
РФ. Тому в середині грудня 2019 р. через санкції США проти компаній, 
які будують Північний потік-2, будівництво проекту газосполученння 
було призупинено. Сполучені штати обґрунтували свою опозицію 
проекту тим, що він підриває безпеку Європи: як енергетичну, роблячи її 
залежною від російського газу; так і транскордонну, оскільки проект 
буде приносити РФ прибутки у мільярди доларів, що дозволить їй 
фінансувати російські війська.  

Для того, щоб санкції США проти будівництва Північного потоку-2 
були зняті, РФ має виконати дві умови: по перше, мінімізувати 
можливості політичного впливу на європейські країни із будівництвом 
газопроводу, зробивши його анбандлінг (постачання газу буде 
відбуватися незалежною компанією, а не «Газпромомом»); а по-друге, 
РФ має гарантувати, що транспортування газу новими газогонами 
не спричинить зниження обсягу транзиту російського газу 
трубопроводами інших країн, а зокрема і українською ГТС, більше ніж на 
25 %. Таким чином США забезпечує політичну та енергетичну безпеку 
європейських країн, включно з Україною. Економічні санкції, 
за відсутності застосування військових методів, наразі є основним 
і головним інструментом протидії російській агресії. Під санкції США 
потрапляють понад 400 російських кампаній і близько 200 громадян РФ 
(Війна на Донбасі, 2019, с. 20). 

1 червня 2019 р. Палата представників Конгресу США представила 
законопроект, який передбачає посилення підтримки суверенітету 
і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги та 
надання Україні статусу головного військово-політичного союзника 
США. Проте Україна наразі ще очікує схвалення цієї ініціативи 
американським Сенатом та президентом Дональдом Трампом. 

США для протидії російській агресії використовують такий 
перелік доступних для тиску на іншу державу методів, як: економічні 
санкції; дипломатичний тиск; та військова допомога Україні шляхом 
надання нелетального та летального озброєння, техніки, військового 
навчання українських військовослужбовців. Але в той же час варто 
зауважити, що у Вашингтоні досі уникають вжиття радикальних заходів 
задля припинення російської агресії. Наприклад це стосується питання 
надання активної військової підтримки Україні з постачанням 
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летального озброєння, а також питання визнання ЛНР та ДНР 
терористичними організаціями.  

Те, що Сполучені Штати в цьому конфлікті займають позицію 
скоріше спостерігача, аніж активного учасника, можна легко пояснити. 
З одного боку активне постачання летального озброєння або допомога 
Україні у боротьбі з тероризмом на Сході країни гіпотетично значно 
збільшили б шанси нашої країни на відновлення втрачених територій, 
але з іншого боку слід враховувати, що активний військовий спротив 
з боку України спричинить у відповідь військовий наступ з боку 
Російської Федерації. Варто пам’ятати, що Росія – держава, яка має 
велику та сильну армію і, що найважливіше, ядерну зброю. Якщо 
керівництво цієї країни вже відважилось спровокувати та вже протягом 
п’яти років активно продовжувати військову агресію проти нашої 
держави, витративши на це значні кошти, то воно навряд чи буде 
здавати свої позиції та легко віддавати завойовані території.  

Як наслідок, у результаті активного спротиву з боку нашої країни 
ми отримаємо більшу кількість людських жертв, значне скорочення та 
відтік ресурсного потенціалу країни, а українська територія 
перетвориться на ще одну справжню «гарячу точку» на мапі світу, 
нарівні з вже існуючими такими точками в Іраку, Сирії, Афганістані та 
Секторі Газа.  

Відкрита війна з Росією не повинна здаватися якоюсь легкою 
справою, до якої треба приступати без довгих роздумів. Росія не даремно 
постійно збирає навколо себе так званих «прихильників» у вигляді таких 
антидемократичних країн як Венесуела, Іран, Північна Корея, Сирія. 
Російська Федерація списує цим країнам борги, надає політичну 
підтримку чинному керівництву цих країн (варто згадати підтримку 
режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі), а також надає активну військову 
допомогу (наприклад, урядовим військам Башара Асада у Сирії). 
Розв’язання відкритої війни проти Росії може спричинити справжню 
нову Світову війну, де однією стороною у ній буде «демократичний світ» 
у вигляді США та Європи, а іншою – Росія з іншими антидемократіями. 
Недаремно відкрита війна між двома великими наддержавами США та 
СРСР уникалася протягом близька 45 років. Тільки тогочасний конфлікт 
між ідеологіями комунізму та капіталізму тепер буде замінений на 
конфлікт між демократією та антидемократією, американським та 
російським імперіалізмом. 

Яка мета та сенс цієї війни для Росії? РФ намагається відновити 
контроль над частиною світу, втраченою з розпадом СРСР та 
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економічним занепадом держави, розширити цей контроль та утримати 
за собою світову гегемонію. І поки війна між Росією та Заходом 
знаходиться на стадії так званої Другої холодної війни, не переростаючи 
у так звану Нову світову війну, лідери демократичних країн можуть 
підтримувати більш-менш стабільний світовий порядок. 

Таким чином, розв’язання Сполученими Штатами нової війни на 
не найпріоритетнішому для них регіоні зараз є невигідним для США, 
на відміну від війни на тому ж самому Близькому Сході, який є багатим 
на нафту. Як показує історія ведення конфліктів у постбіполярному 
періоді, США вдавалися до застосування власної військової сили тільки у 
таких окремих випадках, як: задля боротьби з міжнародним тероризмом 
(боротьба проти руху «Аль-Каїда» в Іраку, Талібану в Афганістані); коли 
має місце значне порушення прав людини в масштабах всієї країни 
(війна в Сирії, військова операція в Лівії, бомбардування Югославії) або 
пряма військова інтервенція до іншої країни (Війна в Перській затоці 
у зв’язку з вторгненням Іраку до Кувейту), а також за умови наявності 
загрози життю громадян Сполучених Штатів (вторгнення США на 
Гренаду). 

Тим фактом, що США не потрібна справжня війна з Росією, можна 
також пояснити постійне відтягування з боку Сполучених Штатів та 
європейських країн залучення України до вступу в Організацію 
Північноатлантичного договору (НАТО). Адже напад будь-якої держави 
на країну-члена НАТО означає напад на всі країни цього альянсу. Тож, 
за умови вступу України до НАТО масштабна війна США разом 
із європейськими країнами проти Росії є неминучою, чого всілякими 
методами і намагаються уникнути Сполучені Штати. 

Проте варто зауважити, що США зацікавлені в обмеженні впливу 
Росії на Європейському континенті. На думку Зб. Бжезинського, без 
України Росія не має ресурсів знову стати імперією, а імперська держава 
Росія для США є небезпечною (Бжезинский, 1998). Саме тому існування й 
підтримка незалежної держави України відповідає стратегічним 
інтересам Вашингтона (Головань, 2014, с. 380–384).  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Станом на 2020 р. у результаті шести років війни між Україною та 
Росією ми все ще знаходимося в стані невирішеності конфлікту. 
Звичайно, активна фінансова та військова допомога з боку США,  
як і спільні тренування з військами НАТО, поступово підсилюють 
обороноздатність нашої країни до рівня розвинутих країн Заходу, але 
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наразі склалася ситуація, коли західні країни ще не готові до активізації 
міжнародного тиску на Росію з метою доведення країни до міжнародної 
ізоляції, як у випадку з КНДР. Причиною для цього є енергетична 
залежність від російських нафтогазових ресурсів. США наразі не готові 
самотужки втручатися у збройне протистояння в конфлікті, 
адже перепоною для цього є наявність чисельної військової потуги та 
ядерної зброї в країни-агресора, а також відсутність на даний момент 
прямої загрози національним інтересам Сполучених Штатів Америки. 
Силове вирішення конфлікту наразі принесе більше шкоди, ніж 
врегулювання.  

Отже, можемо прогнозувати, що російсько-український конфлікт 
наразі продовжить перебувати у стані невирішеності та заморожування, 
оскільки ми й надалі будемо стикатися з активним спротивом з боку 
великого геополітичного гравця Росії. 
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В статті розглядається питання трансформації поглядів 

грузинської влади після президентства М. Саакашвілі на зовнішню 
політику. Спроби розв’язати проблему реінтеграції втрачених територій 
за рахунок співпраці з Європейським Союзом, Північноатлантичним 
альянсом та Росією. Актуальність теми дослідження обумовлена 
складною геополітичною ситуацією грузинського народу, коли вступ до 
НАТО та ЄС багато в чому залежить від стосунків з Росією та повернення 
Абхазії та Північної Осетії.  

У процесі дослідження обговорюється стратегія партії коаліційної 
більшості, ключові угоди та рішення на яких ґрунтується зовнішня 
політика держави. Крім того, пояснюється взаємозалежність проблем, 
які перешкоджають інтеграції Грузії в європейську спільноту. 
Проаналізована регіональна участь Росії та її спроби дестабілізації 
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ситуації в Грузії шляхом військової та економічної співпраці з Абхазією 
та Північною Осетією.  

Під час проведення дослідження були використані такі методи: 
емпіричний (спостереження), логічний і порівняльний аналіз; 
історичний метод; аналіз та синтез для формулювання обґрунтованих 
висновків на основі результатів досліджень. 

Ключові слова: Грузія; зовнішня політика; євроатлантичний 
вибір; геополітика; «Грузинська мрія»; Росія. 
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Georgia's Euro-Atlantic Course after Saakashvili’s Presidency 
The article examines the issue of transforming the views of the 

Georgian authorities on foreign policy after the presidency of M. Saakashvili. 
Attempts to solve the problem of reintegration of the lost territories through 
cooperation with the European Union, the North Atlantic Alliance and Russia. 
The urgency of the research topic is due to the difficult geopolitical situation of 
the Georgian state, when accession to NATO and the EU largely depends on 
relations with Russia and the return of Abkhazia and North Ossetia.  

In the process of research, the party’s strategy of the coalition majority 
is discussed, also key agreements and decisions on which the foreign policy 
of the state is based. In addition, the interdependence of the problems 
hindering Georgia’s integration into the European community is explained. 
The regional participation of Russia and its attempts to destabilize the 
situation in Georgia through military and economic cooperation with Abkhazia 
and North Ossetia are analyzed. 

In the course of the study, the following methods were used: empirical 
(observation); logical and comparative analysis; the historical method; 
analysis and synthesis to formulate substantiated conclusions based on 
research results. 

Key words: Georgia; foreign policy; Euro-Atlantic choice; geopolitics; 
“Georgian Dream”; Russia. 
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Евроатлантический курс Грузии после президентства 

Саакашвили 
В статье рассматривается вопрос трансформации взглядов 

грузинской власти после президентства М. Саакашвили на внешнюю 
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политику. Попытки решить проблему реинтеграции потерянных 
территорий за счет сотрудничества с Европейским Союзом, 
Североатлантическим альянсом и Россией. Актуальность темы 
исследования обусловлена сложной геополитической ситуацией 
грузинского народа, когда вступление в НАТО и ЕС во многом зависит от 
отношений с Россией и возвращения Абхазии и Северной Осетии. 

В процессе исследования обсуждается стратегия партии 
коалиционного большинства, ключевые соглашения и решения на 
которых основывается внешняя политика государства. Кроме того, 
объясняется взаимозависимость проблем, препятствующих интеграции 
Грузии в европейское сообщество. Проанализировано региональное 
участие России и ее попытки дестабилизации обстановки в Грузии за 
счет военного и экономического сотрудничества с Абхазией и Северной 
Осетией.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: 
эмпирический (наблюдение); логический и сравнительный анализ; 
исторический метод; анализ и синтез для формулирования 
обоснованных выводов на основе результатов исследований. 

Ключевые слова: Грузия; внешняя политика; евроатлантический 
выбор; геополитика; «Грузинская мечта»; Россия. 

 
Вступ 
27 жовтня 2013 р. відбулись президентські вибори в Грузії, 

які свідчили про новий етап державництва для невеликої кавказької 
держави. Перемогу на них отримав кандидат від правлячої коаліції 
«Грузинська мрія» Георгій Маргвелашвілі. До того ж набрали чинності 
конституційні поправки, прийняті парламентом Грузії 15 жовтня 2010 р. 
Відповідно до яких влада президента значно зменшилась на користь 
прем'єр-міністра й уряду. Глава держави, як і раніше, залишався 
гарантом Конституції й головнокомандувачем збройними силами 
країни, проте більше не визначав зовнішню та внутрішню політику й 
не мав права скасування виданих урядом нормативних актів.  

Влада в країні повністю перейшла до партії «Грузинська мрія» на 
чолі з Бідзіной Іванішвілі, грузинським мільярдером, який підняв свої 
статки в Росії та мав російське громадянство, втім від якого відмовився 
пішовши в політику.  

Починаючи з кінця 2013 р. зазнала змін зовнішня політика Грузії. 
На відміну від Саакашвілі, уряд вже очолюваний Іраклі Гарібашвілі 
прагнув вести більш прагматичну політику стосовно Росії. Зменшуючи 
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градус конфронтації та відновлюючи діалог за столом переговорів, 
з метою досягти компромісних позицій стосовно Абхазії та Південної 
Осетії, спробувати налагодити економічні та політичні зв’язки. Однак це 
не вплинуло на європейський курс Грузії та прагнення вступити в НАТО.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Серед дослідників питанням зовнішньої політики Грузії за 

правління партії «Грузинська мрія» займались такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як от: Д. Сухіашвілі, Д. Лєушкін, Д. Мелікян, 
К. Какахія, С. Мінесашвілі, Д. Кирилко. Більшість із них аналізують 
співпрацю з НАТО та ЄС, проте комплексно не розглядають 
зовнішньополітичний курс Грузії.  

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми 

Грузія перебуває в складному геополітичному становищі. З огляду 
на внутрішні проблеми європейських держав, анексію Абхазії та 
Південної Осетії, подальшийтиск РФ, вступити в НАТО та ЄС досить 
непросто. Тому виникає необхідність проведення досліджень 
зовнішньополітичного курсу держави заради розуміння сучасних 
перспектив Грузії.  

Формулювання цілей статті 
Відповідно, основною метою статті є виокремлення ключових 

засад взаємодії Грузії з Європейським Союзом, НАТО та Російською 
Федерацією за правління партії «Грузинська мрія», щоб зрозуміти 
стратегію та зовнішньополітичні можливості євроатлантичної інтеграції 
в регіоні Південного Кавказу.  

Виклад основного матеріалу дослідження 
Отримавши перемогу спочатку на парламентських, а через рік на 

президентських виборах, партія «Грузинська мрія» почала втілювати 
свій зовнішній курс для держави. Політика Тбілісі в регіоні стала більш 
стриманою та націленою на встановлення дружніх відносин. Грузинське 
керівництво відмовилось від конфронтаційної риторики, приділяючи 
основну увагу економічним питанням. Лідер «Грузинської мрії» Бідзіна 
Іванішвілі чітко окреслив свою позицію, що Грузія не повинна бути 
джерелом конфлікту між Росією та Заходом. Однак, це не вплинуло на 
стратегічний курс вступу до НАТО та ЄС.  

Прагматичний підхід грузинської влади обумовлений 
геополітичним становищем. Покращення відносин з Росією є умовою для 
зменшення ймовірності подальшої конфронтації між державами. Такий 
курс базується на переконанні, що безпека Грузії неможлива без 
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конкретного рівня нормалізації відносин з Російською Федерацією. Крім 
того, були сподівання, що ослаблення напружених зв'язків з Росією 
допоможе збільшити шанси Грузії на подальший розвиток, інтеграцію з 
європейським та євроатлантичним політичним, економічним простором. 
Схожої політики дотримувався також другий президент Грузії Едуард 
Шеварднадзе, вважаючи, що потрібно налагодити відносини з Росією, 
при цьому не втративши можливість вступити в НАТО та Європейський 
Союз.  

У 2014 р. Тбілісі підписав з ЄС угоду про асоціацію, а в 2015 р. 
дозволив встановити на території країни навчально-тренувальний 
центр НАТО. Обидва ці кроки були підтримані в широких громадських 
колах: за даними на квітень 2017 р., 72 % громадян Грузії схвалюють 
мету, яку ставить уряд, – приєднання країни до НАТО, а 80 % виступають 
за членство в ЄС. Та на відміну від минулої влади, партія «Грузинська 
мрія» також намагалась вести діалог з Росією. Восени 2014 р. сторони 
домовилися про відновлення регулярних авіарейсів. Пряме 
авіасполучення між двома країнами було перервано під час російсько-
грузинського воєнного конфлікту в серпні 2008 р. Проте, особливого 
прориву у відносинах так і не сталось. Грузія засудила агресивні дії 
Російської Федерації в Україні, підтримала суверенітет, стала 
співавтором резолюцій з українських питань в рамках ООН, ОБСЄ. 
Грузинський парламент прийняв три резолюції на підтримку 
територіальної цілісності України (Gaidai, 2016). Але це були досить 
обережні заяви. Грузинська влада не мала наміру ставити під загрозу 
нещодавно відновлені економічні зв'язки з Росією. Російська Федерація 
в свою чергу час від часу провокувала Грузію за намагання зблизитись 
з Європейським Союзом. Показовим прикладом стала відповідь на заяву 
Прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі, який повідомив, що дія Угоди про 
асоціацію з Євросоюзом поширюється і на невизнані республіки, тобто 
жителі Абхазії та Південної Осетії матимуть можливість скористатися 
перевагами Угоди, а саме зоною вільної торгівлі, освітніми програмами 
та візовою лібералізацією. На що, через декілька місяців, Росія 
красномовно відповіла договором про співпрацю між Росією і Абхазією, 
який підписали в листопаді 2014 р. У ньому йде мова про скоординовану 
зовнішню політику, спільну охорону абхазько-грузинського кордону та 
військову співпрацю «Якщо одна зі сторін піддається агресії з боку будь-
якої держави або групи держав, то це буде розглядатися як агресія 
(збройний напад) також проти іншої договірної сторони», – йдеться в 
документі. Звичайно, дана угода зустріла шквал критики не тільки від 
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офіційної влади Тбілісі, а й у формі протестів громадян Грузії та 
засудження зі сторони Брюсселя. Проявом деструктивних кроків Москви 
також стало проведення військових навчань в Південній Осетії.  

Видається логічним, що такі дії російської сторони сприяють 
тільки наростанню та інтенсифікації відносин з НАТО та ЄС. Про що 
свідчать заяви від правлячих кіл Грузії та офіційні документи, в яких 
чітко вказаний європейський та євроатлантичний вектор зовнішньої 
політики Грузії. У 2013 р. новий уряд прийняв резолюцію, де в третьому 
пункті прописано «Інтеграція в європейські та євроатлантичні 
структури є головним пріоритетом для зовнішньої політики країни. 
З метою досягнення стратегічного пріоритету та набуття членства в 
Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору 
Грузія вчинить подальші кроки для розбудови та зміцнення 
демократичних інститутів; створення системи управління, заснованої на 
принципі верховенства права та верховенства прав людини; 
та забезпечення незворотності сталого економічного розвитку. Грузія 
не приєднується до таких міжнародних організацій, політика яких 
суперечить цим пріоритетам». В резолюції також сказано, що зовнішня 
політика направлена на демократичний розвиток і аж ніяк 
не спрямована проти іншої держави. Це спроба офіційного Тбілісі 
переконати чиновників у Росії, що європейська та євроатлантична 
зовнішня політика Грузії не суперечить політиці безпеки Росії. До того ж 
в резолюції мова йде про ведення діалогу з Росією. Мета якого полягає 
в вирішенні конфлікту та налагодженні добросусідських відносин.  

Даний документ засвідчив європейський курс партії «Грузинська 
мрія» та амбіції її неформального лідера Бідзіни Іванішвілі налагодити 
відносини з Росією. Такі заяви були важливі для грузинського народу, 
оскільки часто можна було почути опозиційні закиди про 
проросійськість грузинського уряду. Подальші офіційні документи 
тільки підтверджували позицію правлячої партії. У грудні 2016 р. 
парламент нового скликання за ініціативою партії «Грузинська мрія» 
проголосував за резолюцію «Про зовнішню політику Грузії». Мета 
документа полягала в черговому підтвердженні і декларуванні курсу 
країни в оновленому парламенті. Резолюція майже аналогічна до 
резолюції 2013 р. Грузія, з використанням міжнародних механізмів, 
продовжить раціональну політику щодо Росії. ЄС та НАТО пріоритетні 
цілі для зовнішньої політики. Відносини з США, як «з головним 
стратегічним партнером і союзником», будуть розвиватися в рамках 
Хартії стратегічного партнерства, яка була підписана сторонами в 
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2009 р. Але, на відміну від попередньої резолюції, в новому проекті 
безпосередньо вказано, що, «на підставі ст. 49 Договору Євросоюзу, 
Грузія прагне до членства в ЄС». У проекті резолюції йдеться, що Грузія 
продовжить «послідовне інституціональне зближення» з ЄС, 
поглиблюватиме «двостороннє і багатостороннє стратегічне 
партнерство з країнами Європи» і продовжить реалізацію Угоди про 
асоціацію, однак там же зазначається, що «Угода про асоціацію не є 
остаточною метою відносин між Грузією і ЄС» і що країна «продовжить 
шлях до повної інтеграції в ЄС». 

Дії грузинської влади тільки підтверджують 
зовнішньополітичний курс записаний в резолюціях. Проводились 
спільні військові навчання з НАТО, лунали позитивні заяви зі сторони 
Тбілісі та Брюсселю щодо виконання Асоціації. А в березні 2017 р. Грузії 
отримала довгоочікуваний безвізовий режим з Євросоюзом. Очевидно, 
серед політичної еліти існує консенсус щодо зовнішньої політики. 
Членство в НАТО та ЄС і повернення втрачених територій 
це необхідність та питання безпеки для держави. Попри це посилались 
певні сигнали Росії. Участь в сочинській Олімпіаді, звільнення кількох 
громадян РФ, засуджених за шпигунство, зниження конфронтаційної 
риторики, позитив в плані відновлення торговельно-економічних 
зв'язків. Але це ніяк не допомогло досягти прогресу в найбільш складних 
політичних питаннях, пов'язаних з Абхазією і Південною Осетією. 
Навпаки, Російська федерація займає непохитну позицію щодо 
невизнаних держав. Проводить з ними військові навчання, надає 
фінансову допомогу, підписує угоди та проводить зустрічі на вищому 
рівні. Так тільки у 2017 р. відбулось підписання угоди між РФ 
і Республікою Південна Осетія про порядок входження окремих 
підрозділів ЗС Республіки Південної Осетії до складу ЗС РФ, а президент 
Росії Володимир Путін особисто відвідав Абхазію на дев'яту річницю 
«П'ятиденної війни» з Грузією й гарантував безпеку та незалежність 
Абхазії, до цього розміщуючи там зенітно-ракетні комплекси.  

Парламентські вибори в Грузії 2016 р. та президентські 2018 р., 
де перемогу здобула Саломе Зурабішвілі, незалежний кандидат, 
не змінили вектор зовнішньої політики, як цього очікували деякі 
політичні експерти. Її президентська кампанія велась на антиросійських 
меседжах, а вона сама ніколи не обіцяла, що змінить 
зовнішньополітичний вектор грузинської політики. Так само вибори 
до парламенту тільки закріпили геополітичний напрям розвитку Грузії, 
оскільки більшість знову отримала «Грузинська мрія», а на другому місці 
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опинилась партія «Єдиний національний рух». Реформаторська партія, 
що виступає за вступ до НАТО та ЄС і за відновлення контролю Тбілісі 
над територією самопроголошеної Абхазії і Південної Осетії. Цей же 
парламент прийняв зміни до Конституції. У 2018 р. в конституцію Грузії 
додали нову главу «перехідні положення», яка містить одну статтю. Вона 
закріплює інтеграцію Грузії в європейські та євроатлантичні структури. 
А також необхідність вжиття всіх заходів конституційними органами 
в межах своїх повноважень для забезпечення повної інтеграції Грузії 
в Європейський союз і Організацію Північноатлантичного договору. 

Двостороння співпраця Грузії з ЄС відбувається в рамках програми 
Східного партнерства та Угоди про асоціацію. НАТО розглядає Грузію як 
«аспіранта» (держави, що заявила про зацікавленість у приєднанні до 
організації) – це передостанній етап процесу інтеграції в НАТО. 
Наступний етап – План дій щодо членства в альянсі. До того ж, існує 
парламентська рада Грузія-НАТО. Все це свідчить про активну взаємодію 
двох сторін. Але майбутня інтеграція Грузії також залежить від процесів, 
які відбуваються в країнах ЄС. У держав-членів ЄС є свої виклики 
(соціально-економічні проблеми, імміграція, торговельні розбіжності зі 
Сполученими Штатами Америки, санкційна політика проти Росії тощо), 
які впливають на позицію майбутнього розширення (Sukhiashvili, 2019). 
Враховуючи дані обставини, складно спрогнозувати час, коли Грузія 
може стати повноцінним учасником двох організацій. Проте подальша 
інтенсифікація відносин тільки сприятиме прискоренню вступу, 
що важливо для Грузії, в першу чергу, в безпековому аспекті.  

Так, у 2019 р., попри старання уряду Грузії налагодити з РФ 
добросусідські стосунки, відбулось 2 кризові ситуації. Відносини між 
Росією і Грузією загострилися в червні на тлі масових акцій протесту 
в Тбілісі. Вони почалися після того, як депутат Держдуми зайняв місце 
спікера грузинського парламенту під час засідання Міжнародної 
асамблеї православ'я. Ескалація конфлікту продовжилася після 
нецензурних висловлювань грузинського журналіста на адресу Путіна. 
В підсумку Росія ввела заборону на пряме авіасполучення з Грузією, що 
вплинуло на туристичний бізнес, та розглядала варіант з санкціями 
стосовно сусідньої країни. Зважаючи на це, ставка на налагодження 
відносин з Росією є ненадійною, попри всі сподівання у 2013 р. Тому 
не дивно, що в зовнішньополітичний стратегії Грузії на 2019–2022 рр. 
одним з ключових викликів для країни є окупація Росією грузинських 
регіонів Абхазії та Цхінвалі (Південна Осетія). У документі йдеться про 
те, що нинішня ситуація щодо цих регіонів загрожує безпеці в 
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Чорноморському регіоні, а також у всьому європейському та 
євроатлантичному просторі. Таким чином, основними пріоритетами 
Грузії в найближчі роки є суверенітет та територіальна цілісність, 
інтеграція в Європейський Союз та НАТО, стійкий економічний розвиток, 
двостороннє й багатостороннє співробітництво в регіоні та всьому світі 
й загальний внесок у глобальну безпеку. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Підсумовуючи все вищесказане, Грузія починаючи з 2013 р. почала 
вести більш прагматичну політику стосовно Росії. Основна причина 
полягала в тому, що не можливо розвиватись при поглибленні 
конфронтації з сусідом, який набагато могутніше та впливовіше. Однак 
зовнішньополітичний курс залишився незмінним. Суспільство та влада 
цілковито підтримують ідею вступу до Північноатлантичного альянсу та 
Європейського Союзу. Для Грузії це спроба отримати довгоочікувану 
безпеку та досягнути демократичних, економічних змін.  

Зовнішня політика Грузії у 2013–2020 рр. характеризується 
результативністю. За цей період підписана Угода про асоціацію та 
безвізовий режим з Європейським Союзом. Досягнені поглиблені 
відносини з Північноатлантичним альянсом, який надає військову 
підтримку та проводить спільні навчання з грузинськими військовими. 
Разом з тим, відбувається колективна робота з союзниками в ООН, ОБСЄ, 
Раді Європи стосовно засудження агресивної політики Росії. Дані дії 
тільки підкреслюють євроатлантичний курс закріплений в Конституції 
Грузії та резолюціях стосовно зовнішньої політики.  

Але, найбільш складне політичне питання пов'язане з Абхазією 
та Південною Осетією ще довго залишається невирішеним. Російська 
Федерація своєю агресивною поведінкою тільки ускладнює ситуацію в 
регіоні. Для Москви це достатньо дієвий метод впливати на Тбілісі й 
гальмувати процеси євроатлантичної інтеграції.  
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ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКО-ПАЛЕСТИНСЬКОГО 
КОНФЛІКТУ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗИ  

В БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ 
 

У статті розглядається основний перебіг подій на Близькому 
Сході, де виділяється конфронтація між палестинцями та ізраїльтянами. 
Завданнями статті є аналіз кризи Близькосхідного регіону, зокрема щодо 
витоків та динаміки палестино-ізраїльського конфлікту як однієї 
складової цієї кризи. А також, враховуючи його геополітичне значення та 
хронологію у попередніх спробах вирішити це протистояння, визначити 
шляхи розв’язання проблеми у ХХІ ст. Проаналізовані причини даного 
протистояння та шляхи його врегулювання, які були застосовані, але так 
і не дали бажаного результату у примиренні. Тому здійснені пошуки 
способів врегулювання його на сучасному етапі та знаходження 
перспектив стабілізації кризи у регіоні. 

Виокремлено геополітичний фактор, який ставить питання щодо 
переваг завершення протистояння для всього Близького Сходу. 
Визначається роль конфлікту у процвітанні тероризму в регіоні та 
розглядається Сектор Гази як проблематичний осередок конфлікту 
сучасності. 

Вдалося виділити чинники, які показують протиборство з різних 
аспектів та дають змогу проаналізувати його значення. Відповідно, 
дослідження показало, що геополітичний фактор цього конфлікту є 
важливим для кожного з його учасників, для регіону та світу загалом. 
Отже, наслідки з врегулювання чи невирішеності конфлікту 
визначатимуть подальший хід подій на Близькому Сході. 

Ключові слова: Близький Схід; геополітика; криза; палестино-
ізраїльський конфлікт; сектор Газа; тероризм. 
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Geopolitical Importance of the Israeli-Palestinian Conflict for the 
Crisis Settlement in the Middle East Region 

The article discusses the main events in the Middle East, which 
highlights the confrontation between Palestinians and Israelis. The objectives 
of the article are to analyze the crisis in the Middle East region, in particular 
the origins and dynamics of the Israeli-Palestinian conflict as component of 
this crisis. Also, given its geopolitical significance and time line in previous 
attempts to resolve this confrontation, determine ways to resolve the problem 
in the XXIst century. The reasons for this confrontation and the ways of its 
settlement, which were applied but did not give the desired result 
in reconciliation, were analyzed. Therefore, we have been searching for ways 
to resolve it at the present stage and to find the prospects for stabilizing the 
crisis in the region. 

A geopolitical factor has been singled out, which raises the question of 
the benefits of ending the confrontation across the Middle East. The role of the 
conflict in the prosperity of terrorism in the region is identified and the Gaza 
Strip is considered as a problematic focus of the conflict today. 

It was possible to identify factors that show the confrontation from 
different aspects and make it possible to analyze its significance. Accordingly, 
research has shown that the geopolitical factor of this conflict is important for 
each of its participants, for the region and the world at large. Therefore, 
the consequences of resolving or not resolving the conflict will determine the 
course of events in the Middle East. 

Key words: crisis; geopolitics; Israeli-Palestinian conflict; the Middle 
East; the Gaza Strip; terrorism. 
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Геополитическое значение Израильско-палестинского 

конфликта для урегулирования кризиса в Ближневосточном 
регионе 

В статье рассматривается основной ход событий на Ближнем 
Востоке, где выделяется конфронтация между палестинцами 
и израильтянами. Задачами статьи является анализ кризиса 
Ближневосточного региона, в частности относительно истоков 
и динамики Израильско-палестинского конфликта как одной 
составляющей этого кризиса. А также, учитывая его геополитическое 
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значение и хронологию в предыдущих попытках решить это 
противостояние, определить пути решения проблемы в ХХІ в. 
Проанализированы причины данного противостояния и пути его 
урегулирования, которые были применены, но так и не дали желаемого 
результата в примирении. Поэтому осуществлены поиски способов 
урегулирования его на современном этапе и нахождения перспектив 
стабилизации кризиса в регионе. 

Выделен геополитический фактор, который задает вопрос 
о преимуществах завершения противостояния для всего Ближнего 
Востока. Определяется роль конфликта в процветании терроризма 
в регионе и рассматривается Сектор Газа как проблематичный центр 
конфликта современности. 

Удалось выделить факторы, которые показывают противоборство 
по различным аспектам и позволяют проанализировать его значение. 
Соответственно, исследование показало, что геополитический фактор 
этого конфликта важен для каждого из участников, для региона и мира 
в целом. Стало быть, последствия по урегулированию или нерешенности 
конфликта определят дальнейший ход событий на Ближнем Востоке. 

Ключевые слова: Ближний Восток; геополитика; кризис; 
палестино-израильский конфликт; Сектор Газа; терроризм. 

 
Вступ 
Стан подій у світі важко передбачити, особливо у сфері 

міжнародних відносин. Усе змінюється настільки швидко, що мало хто 
може прогнозувати хід історії. Сучасність в цьому плані не є 
виключенням. Особливо питання щодо Близького Сходу зараз займають 
ключові позиції в обговоренні. На даному етапі стан міжнародних 
відносин цього регіону висвітлює одне з головних питань: можливість 
врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту з найменш 
негативними наслідками для Близького Сходу та для світу загалом. 
Досі постає питання невизнання Палестини як держави, що є фактором 
для підбурювання палестинців боротись та дестабілізувати ситуацію в 
регіоні. Проявляється це у вигляді терактів та постійних збройних 
наступів зі сторони Палестини та відповідно агресивною реакцією 
Ізраїлю. І тому конфлікт продовжується. Навіть попри велику кількість 
спроб його врегулювання, зараз він все ще на піці загострення. Таким 
чином, конфронтація потребує з’ясування чинників, які перешкоджають 
її тотальному вирішенню. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Спираючись на аналіз досліджень, які були проведені багатьма 

вченими, можна стверджувати, що дана тема потребує систематизації 
даних досліджень, особливо з точки зору геополітичного значення 
палестино-ізраїльського конфлікту. Проте кількість досліджень 
сучасного стану міжнаціонального конфлікту та пошуки шляхів його 
вирішення у своїх працях аналізували І. Городніков, О. Зайцева, 
А. Н. Захарченко, Є. О. Локтіонова, В. М. Морозов, Г. Яворська, Б. М. Ягудін. 
Серед доробків вітчизняних експертів хотілось би виділити В. Соколова 
та В. М. Шібеля, які розглядають ще й аспект утворення та розростання 
тероризму через протистояння. 

Виділення нерозв’язаних частин раніше частин загальної 
проблеми 

Питання геополітичного значення протистояння між 
палестинцями та ізраїльтянами потребує більш глибокого вивчення, 
особливо у напрямку пошуків шляхів вирішення, які не принесли 
позитивних результатів у минулому. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є дослідження значення палестино-ізраїльського 

протистояння для Близькосхідного регіону крізь призму геополітики, 
а також визначення основних переваг за ймовірності його 
врегулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Палестино-ізраїльське протистояння – це конфлікт двох 

непримиренних народів, який характеризується боротьбою за 
територію, за можливість мати власну державу та бути визнаними 
у світі. За визначенням Б. М. Ягудіна «Палестино-ізраїльський конфлікт – 
це регіонально-міжнародна криза, у якого немає аналога у світі. Його 
специфіка полягає в тому, що в його основі лежать численні 
суперечності, породжені історичними, ідеологічними, релігійними, 
національними, економічними та територіальними факторами 
й вилилися у взаємну ворожнечу і запеклість сторін, що беруть участь 
в конфлікті, що створює великі труднощі для його вирішення» (Ягудин, 
2010, с. 337). 

Дійсно, коріння арабо-єврейського протистояння сягає ще  
з кін. XIX ст., коли сформувався політичний сіоністський рух. Він же й 
започаткував боротьбу євреїв за створення власної держави. Проте тоді 
ще конфлікт не переріс у регіональну проблему Близького Сходу.  
А вже у 1948 р. загострення відносин між палестинцями та ізраїльтянами 
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зросло через заснування Ізраїлю. Це переросло у протистояння багатьох 
арабських держав проти новоствореної держави. Прийняття 
Генеральною Асамблеєю ООН резолюції № 181 стало визначальним 
в історії. Це ледве не єдиний випадок утворення держави за рішенням 
міжнародної організації. Сіоністський рух був згоден щодо 
територіального поділу, проте палестинці вкрай відмовилися визнавати 
вказану резолюцію. І відразу ж оголосили війну. Звідси усе й почалось. 
То загострення, то переговори та переважне налагодження, то знову 
конфронтація. 

Тому виділяють три основні фази цього конфлікту до 2001 р.: 
1. Латентна фаза (1890-і – 1948 рр.) – характеризувалася 

назріванням міжнаціонального конфлікту в підмандатній території 
Британської імперії. Врегулювання конфлікту на цій стадії розглядалося 
як внутрішня справа Великої Британії. 

2. Період біполярності (1948–1991 рр.) – це загострення конфлікту 
та застосування військових засобів. Зростає роль глобальних гравців у 
підтримку тієї чи іншої сторони, використовуються здебільшого силові 
або компромісні методи для виходу з конфлікту. Результат передбачався 
лише у термінах «перемога-поразка». Прикладом цього стали кілька 
збройних конфліктів на Близькому Сході (Арабо-ізраїльська війна 
(1948), «Шестиденна війна» (1967), «війна Судного дня» (1973) тощо), 
основним змістом і віссю яких залишалося палестино-єврейське 
протистояння. 

3. «Постбіполярний період (1991–2001 рр.) у сторін з’являється 
розуміння необхідності повномасштабного врегулювання, що вимагало 
переходу до третього типу стратегії – інтеграції. Інтегративна модель 
передбачала суспільне примирення, формування мирного лобі в обох 
суспільствах, виховання для миру через систему шкільного виховання і 
ЗМІ, формування толерантності та подолання стереотипів. Необхідним 
компонентом стратегії співробітництва є підтримка співпраці 
представників обох суспільств у різних галузях. Передумовою для 
співробітництва є застосування механізму всестороннього 
врегулювання конфлікту» (Шібель, 2013, с. 3). 

«Прикладами співробітництва з поетапними переговорами 
зацікавлених сторін стали конференції, що відбулись у Мадриді (1991)  
і в Осло (1993). Тоді пропонувалось розв’язати питання повернення 
територій, припинення будівництва поселень, повернення біженців, 
вирішення статусу Єрусалима, забезпечення доступу до святих місць 
та ін. Стадія налагодження відносин. Підписання таємної мирної угоди 
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в Осло між Ізраїлем і Організацією визволення Палестини (ОВП), 
що проходили під егідою Норвегії у 1993 р., й досі вважається одним 
з колосальних кроків на шляху примирення арабів з євреями. Це один 
зі ступенів конфлікту, коли сторони погодились прийняти існування 
одне одного на одній території, проте це не завершило протистояння» 
(Шібель, 2013, с. 3). 

Аналізуючи ті кроки, які було зроблено задля врегулювання 
даного конфлікту, варто виділити Декларацію принципів організації 
тимчасового палестинського самоврядування 1993 р. – угода про 
проміжний режим самоврядування у секторі Газа і районі міста Ієрихон. 
Вона визначала п'ятирічний термін переходу до обмеженої 
палестинської автономії. Через два місяці після її підписання мали бути 
вироблені умови виведення ізраїльських військ, що протягом двох 
наступних місяців мало завершитись. Улітку 1994 р. передбачалося 
проведення вільних виборів до палестинських органів самоврядування. 
Цього не сталось, бо Сектор Гази досі знаходиться під ретельним 
контролем Ізраїлю. 

Ще один з проявів нормалізації ситуації, коли була запропонована 
Арабська мирна ініціатива – план врегулювання з 10 пунктів, 
представлений на саміті Ліги арабських держав у 2002 р., і знову 
озвучений у 2007 та 2017 роках. Передбачав стабілізацію відносин за 
умови звільнення Ізраїлем усіх окупованих територій та визнання 
палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі (Meduza, 2018). 

Важливим стратегічним кроком стала ідея створення «дорожньої 
карти» – детального плану мирного врегулювання, запропонованого 
США, Європейським Союзом, Росією та ООН у 2003 р. «Дорожня карта» 
має на меті остаточно й у повному обсязі розв’язати найгостріший 
і найтриваліший конфлікт на Близькому Сході — конфлікт між Ізраїлем 
та Палестиною — шляхом перетворення Палестинської автономії на 
самостійну державу й одночасного виконання умови повного визнання 
Ізраїлю з боку арабських країн (Близькосхідна «дорожня карта», 2003). 

Попри застосування численних спроб, врегулювати відносини так 
і не вдалося здійснити. Про це свідчить ситуація на сьогодні: конфлікт на 
піці загострення. Відомо, що стан ситуації критичний: «Ізраїль завдав 
авіаударів у секторі Гази та Сирії», – повідомляють ЗМІ (Ізраїль завдав 
авіаударів у секторі Гази та Сирії). Тож розглянемо проблему у центрі її 
розпалу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Що ж таке Сектор Газа? Це територія на березі Середземного моря, 
розташована між Ізраїлем та Єгиптом, а точніше – це серцевина 
протистояння між палестинцями та ізраїльтянами.  

У 1967 р. під час війни на Близькому Сході, Ізраїль окупував Газу. 
Уже в серпні 2005 р. під час здійснення «Плану одностороннього 
розмежування», Ізраїль вивів з сектора свої війська і ліквідував свої 
поселення. Проте конфлікт не закінчився. Ізраїль наклав суворі 
обмеження на пересування товарів і людей у напрямках зі Смуги Гази та 
до неї, заявивши, що ці заходи необхідні для його безпеки. Однак 
палестинці у Газі почуваються під замком і страждають від соціально-
економічних проблем. Ізраїль каже, що захищає своїх громадян від 
палестинських ракет і загрози, яку несуть тунелі (Ізраїльсько-
палестинський конфлікт: у чому причини ворожнечі?). 

Газа є геополітично важливим регіоном, де сьогодні страждають 
невинні люди. Якщо починати врегулювання палестино-ізраїльського 
конфлікту, то починати його саме звідси. Перш за все, необхідно 
розв’язати проблему з біженцями та їх поверненням країні, 
громадянином якої він є – це основне питання, яке найбільше розпалює 
конфлікт. 

Останнє загострення конфлікту між Ізраїлем та «Ісламським 
джихадом» відбулось після того, як ізраїльські військові застрелили 
члена бойового крила палестинської організації на кордоні з Сектором 
Гази (дані свідчили, що він хотів закласти вибуховий пристрій). Тіло 
вбитого відвезли до Ізраїлю, а не передали Палестині. За словами 
міністра оборони Ізраїлю Нафталі Беннета, згідно з «новою політикою» 
тіла вбитих бойовиків не повертаються палестинській стороні через те, 
що тіла двох вбитих у 2014 р. в Секторі Гази ізраїльських солдатів теж 
не були повернуті (Ізраїль завдав авіаударів у секторі Гази та Сирії). 
Це один з яскравих прикладів неспроможності вирішити конфлікт 
сьогодні.  

Головна проблема – жодна зі сторін не готова йти на поступки. 
Тому страждає увесь регіон : стратегічно важливий через свої природні 
ресурси та економічний потенціал, але нестабільність якого не дає 
можливості стати гегемоном на міжнародній арені. 

Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється 
стратегічним значенням регіону, а на Близький Схід припадає 29 % 
світового видобутку нафти; додатково його комунікаційні та 
геостратегічні переваги є ключем розвитку (Історія міжнародних 
відносин). 
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Близький Схід як неприборканий гравець у міжнародних 
відносинах. Він залишається «окремим світом» з власним баченням 
ведення справ у міжнародній політиці. Це джерело загрози світовій 
безпеці, проте й світовий запас енергоносіїв та перспективний ринок 
збуту. Заступник держсекретаря США по Близькому Сходу в минулому 
Гарольд Сондерс в інтерв'ю сказав наступне: «В американської сторони 
вже давно є інтереси, пов'язані з Близьким Сходом ... Раніше ми були 
дуже зацікавлені в нафті арабських країн, але водночас у нас міцні 
відносини з Ізраїлем, і ці інтереси конфліктують один з одним. Світ на 
Близькому Сході важливий для США, тому що це знижує потенційну 
загрозу заворушень, які загрожують інтересам США...». Це свідчить про 
важливість регіону у веденні глобальної політики. 

Переваги географічного розташування дають змогу 
співпрацювати з ключовими гравцями світу (Росія, Китай та ін.) та 
розвивати, перш за все, свою економіку. По цьому сліду пішли уже багато 
країн, які вирішили стабілізувати економічну ситуацію: Катар, 
Саудівська Аравія, ОАЕ та ін. Але при цьому запеклі конфлікти в Сирії, 
між Палестиною та Ізраїлем, між Іраном та Іраком, не дають змогу 
стабілізувати ситуацію. Геополітика Сходу невід’ємно пов’язана зі 
значенням арабо-ізраїльського протистояння. «…серце конфлікту – саме 
палестинська проблема, рішення якої є передумовою становлення 
міцного і тривалого миру на Близькому Сході. Без здійснення 
обов’язкових прав палестинського народу, в першу чергу права на 
самовизначення, мир на Близькому Сході неможливий» (Ягудин, 2010, 
с. 370). Розглянемо конфронтацію через складові, які визначають його 
вплив на регіон та світ. 

Чому цей конфлікт є важливим? Через його невирішеність та 
складність. Через масштабність, якої він набирає. Через довготривалість 
та кількість жертв. Через вплив на інші райони. Через витоки тероризму. 
Через намагання долучення світової спільноти до його врегулювання. 
Через порушення прав людини. Тому що його невирішеність 
залишається небезпечним для інших країн. Тому що, якщо існуватиме 
ймовірність розпалення Третьої світової війни, хіба не звідси є 
ймовірність його початку? 

Цікава думка була висловлена у матеріалі «The New York Times», 
в якому йдеться про те, що палестинська проблема грає в політичному і 
громадському житті арабського світу роль «запобіжного клапана», через 
який скидають напруженість і гнів, постійно назріваючі в суспільствах, 
підпорядкованих тоталітарним режимам. «У багатьох арабських країнах, 
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де при владі перебувають тоталітарні режими, палестинське питання є 
єдиним, за яким дозволені відкриті дебати. До війни з Іраком ... більшість 
арабських урядів дозволяло демонстрації тільки на підтримку 
палестинців» (Palestine, Iraq, and American Strategy). 

Чому ж він є важливим у геополітичному аспекті?  
Тому що для вибудовування міцної геополітики та покращення 

ситуації на Близькому Сході, палестино-ізраїльський конфлікт є одним із 
важелів стримування його розвитку. Це основний геополітичний фактор.  

Також зазначимо декілька похідних факторів, які дають змогу 
проаналізувати значення цього протистояння: 

− економічний – виснаження економіки, зубожіння держав; 
зменшення інвестицій та міжнародної допомоги; 

− політичний (внутрішній) – дестабілізація у веденні політики 
всередині, можливість виникнення протестів;  

− політичний (зовнішній) – підконтрольність іншим державам, 
втручання у внутрішні справи глобальних гравців. Відповідно до цього: 
приборкання та використання регіону у своїх цілях глобальної політики; 

− соціальний – страждання людей, неможливість жити в 
нормальних умовах, постійна бідність та виживання; 

− правовий – вбивства, постійні порушення прав людей. 
Ігнорування міжнародного права; 

− географічний – його розташування є небезпекою для сусідніх 
країн, які можуть також опинитись у кризовому становищі через 
розростання конфлікту. А також «…в результаті палестино-ізраїльського 
конфлікту з карти зник північний арабський анклав Галілея, сектор Гази 
скоротився в декілька разів. Західний берег річки Йордан, і Єрусалим 
розчленовані єврейськими поселеннями» (Огородников, 2017, с. 63–65); 

− військовий – вплив арабо-ізраїльського конфлікту також має 
суттєвий вплив щодо питання зброї масового знищення на Близькому 
Сході. І важливо зазначити, що зараз Ізраїль є власником ядерної зброї, 
хоча він ніколи офіційно не визнавав цього і відмовився приєднатися до 
нерозповсюдження ядерної зброї. Можна лише здогадуватись, 
які наслідки ймовірні при ескалації конфлікту у разі застосування цієї 
зброї; 

− ідеологічний та релігійний – хтось визначає ці два аспекти як дві 
головні причин, чому тримається конфлікт й до сьогодні. Можливо це 
тому, що ще споконвіку мусульмани та іудеї мали конфліктні відносини 
в прийнятті існування іншої віри та ідеологій та не сприймали одна одну 
як належне. 
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Цей перелік визначає масштабність та важливість даного 
конфлікту та показує негативне геополітичне значення цього 
протистояння при розвитку сучасних подій. Тому важливо також 
розглянути ще перспективи геополітичного значення цієї конфронтації 
при врегулюванні конфлікту. 

Перш за все, вирішення проблеми сприяло б стабілізації кризи 
в регіоні, а також зменшило б впливу тероризму та кількість 
постраждалих. З геополітичної точки зору, Близький Схід постав би як 
більш надійний гравець на арені, а отже й економічно вигідний партнер. 
Відповідно, позитивний вплив на економіку та збільшення залучення 
інвестицій. Також необхідно відзначити ймовірний позитивний вплив на 
внутрішню політику обох з держав. Їх розташування є географічно 
вигідне – межування з Саудівською Аравією, Йорданією, Єгиптом, доступ 
виходу до Середземного моря, а також співпраця країнами Європи та Азії. 
Зокрема важливий аспект відносин з Росією та США. 

Сьогодні Сполучені Штати Америки є основним зовнішнім 
фактором в близькосхідному регіоні, який визнають як Ізраїль, так і 
Палестинська адміністрація. Тому, саме американське спонсорство в 
найближчому майбутньому буде визначати динаміку арабо-ізраїльських 
переговорів (Захарченко, 2002, с. 24). 

19 травня 2011 р. промова про політику США на Близькому Сході, 
американського президента Барака Обами була спрямована на те, що 
«основою врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту має стати 
відновлення меж Ізраїлю станом кордонів на 1967 р.» (Программная 
речь Барака Обамы). 

Якими шляхами цього можна досягти сьогодні, аналізуючи спроби 
врегулювання попередніх? У своїй статті В. М. Шібель виділяє такі 
рекомендації щодо врегулювання конфлікту на сучасному етапі: 

1. Створення принципів мирного процесу, які повинні 
ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, нормах Статуту ООН, 
резолюцій РБ і ГА ООН та визнаватися учасниками як зобов’язуючі. 

2. Для досягнення успіху мирного процесу необхідно залучати 
світове співтовариство у повному масштабі та посередницькі 
можливості геостратегічних гравців (ЄС, Китаю, Індії та ін.)  

3. Задля зниження конфліктогенності відносин необхідно 
забезпечити демократичність процедур політичного процесу, широкої 
політичної участі громадян у вирішенні суспільних справ, прозорості 
системи. 
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4. Здійснення глибоких економічних реформ на арабських 
територіях з метою формування повноцінної соціальної структури 
палестинського суспільства, ліквідація безробіття і бідності як 
соціальної бази суспільного невдоволення та екстремістських рухів. 

5. Проведення курсу внутрішньої політики, спрямованої на 
суспільне примирення, подолання негативних стереотипів, виховання 
толерантності, заохочення і підтримку міжнаціональної співпраці. 

6. Формування мирних лобістів, які повинні переконати свої 
суспільства у необхідності досягнення миру та в його перевагах, 
виховання для миру через систему освіти й засоби масової інформації. 

7. Обмеження деструктивного впливу екстремістських рухів 
(Шібель, 2013, с. 5–6) 

Не можна не погодитись, що сучасність вимагає нових підходів до 
вирішення. Тому якщо проаналізувати вищезазначені рекомендації, 
можна зробити висновок, що лише при застосуванні їх в комплексі 
можливо зробити крок до утворення мирного середовища. 
При неврегулюванні хоч одного з аспектів, конфлікт буде тривати й 
надалі. 

Також розділені палестинці повинні об'єднатися і визнати право 
Ізраїлю на існування. Взаємне визнання права один одного існувати і 
жити в мирі та безпеці є важливим кроком до вирішення проблеми, 
не забуваючи про врегулювання питання палестинських біженців та 
статус Єрусалиму. В. Морозов проаналізував, що питання Єрусалиму – 
в числі найболючіших для обох сторін проблем. Що це, на думку 
більшості – один з наріжних каменів всього переговорного процесу 
(Морозов, 2002, с. 81). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, геополітичне значення цього конфлікту, перш за все, 
полягає у забезпеченні стабільності регіону, у перспективах розвитку 
при його врегулюванні, а також у стратегічному впливі на хід історії при 
його ескалації та невирішені. Це один з основних викликів Близького 
Сходу, мир якого б приніс величезні переваги не лише для 
конфліктуючих країн, а й для регіону та безпеки світу загалом. 
Відповідно, подальші дослідження цього конфлікту будуть ґрунтуватися 
на пошуках сучасних методів та шляхів вирішення протистояння між 
палестинцями та ізраїльтянами, а також огляд геополітичного підходу 
як один з ключових у врегулюванні кризи Близькосхідного регіону. 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ 

У ГІБРИДНІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 
 

Головний об’єкт дослідження – російська пропаганда. Предметом 
дослідження є методи та засоби сучасної російської пропаганди 
у гібридній російсько-українській війні. Здійснено огляд основних 
методів російської пропаганди. Проаналізовано психологічний вплив на 
свідомість громадян методів цієї пропаганди. Розглянуто головні 
ідеологеми російської пропаганди, які створені на початку російсько-
української війни. 

У дослідженні використано комплекс загальних і спеціальних 
методів: метод концептуального аналізу у визначенні пропаганди 
як явища; компаративний аналіз у зіставленні та протиставленні 
психологічних прийомів російської пропаганди; синтез у визначенні 
сучасних методів пропаганди у засобах масової інформації. 

Російська сучасна пропаганда напрямлена проти України та 
українського народу з метою ведення інформаційної війни, а також 
погіршити міжнародний імідж України серед світової спільноти. Методи 
та засоби сучасної пропаганди створює дестабілізацію серед російського 
населення завдяки постійній дезінформації через засоби масової 
комунікації. Російська пропаганда часто потрапляє у важкі і комічні 
ситуації через постійну брехню для населення. Важливо, прийняти 
заходів задля безпеки українського інформаційного простору від 
втручання російської пропаганди. 
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Ukraine 
Methods and Means of Modern Russian Promotion in the Hybrid 

Russian-Ukrainian War 
The main subject of research is Russian propaganda. The subject of the 

study is the methods and means of modern Russian propaganda in the hybrid 
Russian-Ukrainian war. The basic methods of Russian propaganda are 
reviewed. The psychological influence on the consciousness of the citizens 
of the methods of this propaganda is analyzed. The main ideologies of Russian 
propaganda that were created at the beginning of the Russian-Ukrainian war 
are considered. 

The study used a set of general and specific methods: a method 
of conceptual analysis in defining propaganda as a phenomenon; 
a comparative analysis in comparing and contrasting psychological techniques 
of Russian propaganda; synthesis in defining modern methods of propaganda 
in mass media. 

Russian modern propaganda is directed against Ukraine and 
the Ukrainian people in order to wage an information war and to diminish 
Ukraine's international image among the world community. The methods and 
means of modern propaganda create destabilization among the Russian 
population through constant misinformation through the mass media. Russian 
propaganda often gets into difficult and comical situations because of 
the constant lies to the population. It is important to take steps to secure 
the Ukrainian information space from interference by Russian propaganda. 

Key words: information war; misinformation; destabilization; Russian 
propaganda; hybrid war. 
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Методы и средства современной российской пропаганды 

в гибридной российско-украинской войне 
Главный объект исследования ‒ российская пропаганда. 

Предметом исследования являются методы и средства современной 
российской пропаганды в гибридной российско-украинской войне. 
Осуществлен обзор основных методов российской пропаганды. 
Проанализированы психологическое воздействие на сознание граждан 
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методов этой пропаганды. Рассмотрены основные идеологемы 
российской пропаганды, которые созданы в начале российско-
украинской войны. 

В исследовании использован комплекс общих и специальных 
методов: метод концептуального анализа в определении пропаганды 
как явления; компаративный анализ в сопоставлении 
и противопоставлении психологических приемов российской 
пропаганды; синтез в определении современных методов пропаганды 
в средствах массовой информации. 

Российская современная пропаганда направлена против Украины 
и украинского народа с целью ведения информационной войны, а также 
ухудшить международный имидж Украины в мировом сообществе. 
Методы и средства современной пропаганды создают дестабилизацию 
среди русского населения благодаря постоянной дезинформации через 
средства массовой коммуникации. Российская пропаганда часто 
попадает в трудные и смешные ситуации из-за постоянной лжи для 
населения. Важно, принять меры для безопасности украинского 
информационного пространства от вмешательства российской 
пропаганды. 

Ключевые слова: информационная война; дезинформация; 
дестабилизация; российская пропаганда; гибридная война. 

 
Вступ 
Медіа є найважливішим комунікативним каналом, через який 

пропаганда здійснює інформаційно-психологічний вплив на масову 
свідомість. Інформаційна війна Росії проти України 2014–2019 рр. 
заслуговує на особливу увагу та вивчення, оскільки у новітній історії це 
особливий приклад ведення інформаційного протиборства. Мережеві та 
офіційні російські ЗМІ проводили активну інформаційну війну одразу 
після здобуття незалежності України. Поширені сучасні російські 
ідеологеми широко пропагуються серед російського народу та 
російськомовного населення України. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Сучасна російська пропаганда отримала назву – «путінська» або 

рашизм (російський фашизм). За методами і засобами – це 
найбрехливіша пропаганда у світі, яка перевершила гебеллівську та 
радянську. Путінська пропаганда не тільки використовує інформаційні 
приводи, що робить будь-яка пропаганда, а й також різними методами ці 
приводи створює. Тому варто вважати, що путінська пропаганда, яка діє 
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принципом інформаційних хвиль, створює різні інформаційні приводи 
з метою принизити та знищити свого ворога. На підсвідомому рівні 
російський рашизм – це втілення російських проімперських настроїв і 
бажання відновити колишню імперію (у вигляді або російської імперії 
або Радянського Союзу).  

Гібридна війна Росії проти України є багата на елементи та 
компоненти психологічного та інформаційного впливу, які раніше не 
використовувалися у інформаційних війнах. Нові ефекти російської 
пропаганди, які створюються за допомогою новітніх технологій 
вражають опонента (ворога) на повну силу. Російський рашизм є 
деструктивною інформаційною ідеологією для російського населення, 
яке не може критично мислити через постійний контроль з боку влади. 
Засоби масової інформації (комунікації) допомагають владі тримати 
населення під постійним психологічним тиском і контролем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Російсько-українську гібридну війну сьогодні досліджують велика 

кількість науковців, зокрема: А. Задворний у статті «Інформаційна 
безпека і свобода слова в Україні», статті Б. Іванницької та С. Гусєвої 
«Основні методи пропаганди в російському інтернет-ЗМІ Pravda.ru.», 
праці В. Лизанчука «Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах 
нинішньої російсько-української війни»; статті І. Лубковича 
«Інформаційна війна: загроза інформаційній безпеці України» та ін. 

Формулювання цілей статті 
Метою наукової роботи є дослідження методів та засобів сучасної 

російської пропаганди. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Упродовж п’яти років Україна надалі залишається головної 

мішенню російської пропаганди. Сучасна російська пропагандистська 
машина багата на елементи, які використовувалися як пропаганда 
багатьох тоталітарних режимів, зокрема гітлерівської Німеччини. 
Виникло таке явище як путінська пропаганда, яка вдається до відвертої 
дезінформації та нових прийомів маніпулятивного впливу.  

Відомий російський журналіст Дмитро Єгоров на російському 
сайті Militaryarms.ru часто пише, що нова пропагандистська машина 
постійно обробляє своє населення і веде дуже агресивну політику за 
кордоном. Попри велике зубожіння російського населення на 
пропаганду виділяються мільярди доларів. До прикладу, у 2012 р. уряд 
РФ виділив 1,6 млрд дол., що у два рази перевищує усі витрати США. 
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А після початку російсько-української війни гроші на деструктивну 
пропаганду перестали рахувати (Іваницька, Гусєва, 2018, с. 55). 

Цікавим є те, що «гібридна» війна є новою маніпулятивною 
технікою інформаційної війни, коли застосовується психологічна та 
інформаційна обробка місцевого населення, а також у геопросторі 
держави пропагандисти застосовують жорстку силу іміджевої 
дипломатії. Ці методи сприяють проведенню прихованої інтервенції 
на Сході України завдяки невеликим і нечисленним групам («зеленим 
чоловічкам») із добрим воєнним оснащенням. Такі приховані методи 
сприяли анексії у Криму (Шевчук, 2014). 

Проблеми інформаційної війни (впливів) з боку Росії проти 
України – питання надзвичайно гостре. Україні потрібно перешкоджати 
цим маніпулятивним технологіям для того, щоб протидіяти відвертій 
російській агресії та інформаційній ескалації. 

Історія російсько-української війни набагато довша, ніж про це 
пишуть журналісти та історики. Інтервенція розпочалася в кінці 2013 р., 
проте провокація України на воєнні дії відбувалася ще з 1991 р. 
Головними передумовами та глибинними причинами гібридної 
російсько-української війни є такі події: конфлікт щодо острова Тузла 
(2003.); газові конфлікти між «Нафтогаз України» та «Газпромом»  
(1993–2009); низка державних угод (Договір про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією); 
тісні економічні та торгові взаємостосунки; спільна історія; збільшення 
російськомовних телеканалів та радіостанцій на території Криму, Півдня 
та Сходу України; популяризація російського шоу-бізнесу на всій 
території України. 

Путінська пропаганда не тільки використовує інформаційні 
приводи, а й також їх активно створює. Через кремлівське телебачення 
здійснюється пропаганда методом інформаційних хвиль. Ключові 
невеликі повідомлення подані через: радіо, друковані ЗМІ та 
телебачення для широких мас. Вони мають вигляд поширеної «джинси». 
Для того, щоб ця масова інформація з’явилася потрібно створити 
спеціальну інформаційну операцію, а тоді просувати її через 
комунікативні канали. «Після запуску повідомлення через офіційний 
авторитетний ресурс, його одразу підхоплюють інші, репостять у 
соціальних мережах, коментують «тролі», поширюють чутки через 
«шептунів»…» (Delai, 2014, р. 72). 

Ефективним засобом психологічного впливу на окупованих 
територіях залишаються трансляції FM-радіостанцій (здебільшого, 

http://ena.lp.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ena.lp.edu.ua:8080/browse?type=author&value=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
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російськомовні або такі, в яких російськомовний продукт значно 
переважає україномовний), які завдяки поєднанню із легким музичним 
супроводом значно підвищують сугестивність та некритичність 
сприйняття радіоінформації, що скеровується на слухача 
(Дубровинський, Ділай, 2014, с. 73). 

Основні напрями, методами способами інформаційно-
психологічного впливу Росії у гібридній війні такі: послаблення 
геополітичного значення України та її міжнародного іміджу; 
використання політики «керованого хаосу» (Максимович, 2015, с. 196), 
дезінформація у великих масштабах та дестабілізація у країні; 
спекулювання на стереотипах для українців: меншовартості 
та вторинності, зменшення впливу української нації у світових 
міжнародних процесах, приниження національної гідності українців; 
спекулювання на питаннях мови, особливо російської, як такої, 
якою користується більшість населення України; витіснення української 
культури і мови як другорядних і непотрібних для українців. 

Російські комунікативні канали використовують такі методи: 
«дозована інформація»; дезінформація у поєднанні із великим 
викривленням подій; подача припущень, особистих думок та вибіркові, 
корисні для пропагандиста, факти; інформаційний рефреймінг; 
перекручування інформації і її подача «без коментарів»; технологія  
«25-го кадру», яка заборонена міжнародним законодавством; 
замовчування важливих подій. 

Ці методи впливають на психіку індивідів та суспільства у такий 
спосіб, що люди починають вважати, що нав’язані думки та 
переконання – це їхній життєвий досвід та їхні самостійні висновки. 

Тенденції викривлення правдивих подій, маніпуляції і державна 
пропаганда з боку представників російських мас-медіа призвели до того, 
що такі дії журналісти та політологи називають терміном «рашизм» 
(проводячи аналогії з методикою нацистської та фашистської 
пропаганди, оскільки пропаганда Путіна за своєю брехливістю, 
зухвалістю, масованістю і метою дуже схожа на геббельсівську) 
(Максимович, 2015, с. 196). 

Дослідник аудіовізуальних методів путінської пропаганди 
Мирослав Максимович виводить витоки «путінської пропаганди» 
із подій «Революції Гідності», коли світова спільнота активно писала про 
події в Україні. Представники світових мас-медіа об’єктивно та 
неупереджено висвітлювали події в Україні. По-іншому діяли російські 
ЗМІ, висвітлюючи події викривлено та однобоку, оскільки отримали 
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вказівку від Владіміра Путіна. Глава російської держави не сприйняв 
нових подій Майдану і вирішив скористатися нагодою, щоб провести 
військові операції проти українського населення.  

Використовуючи політику «керованого хаосу», Росія здійснила 
анексію Криму, підтримала сепаратистів Сходу України, забезпечивши їх 
технічною та фінансовою підтримкою. Російська Федерація розгорнула 
не тільки збройну війну, а в першу чергу інформаційну. Для того щоб 
виправдати свої дії, путінська пропаганда стверджує, що діяла 
в інтересах російськомовного населення України, оскільки воно 
потребувало захисту своїх прав та життя. Інформаційна війна 
проводилася із залученням усіх «медійних засобів і майже усіх 
працівників «пера, мікрофона і фотокамери» (Максимович, 2015, с. 196). 

Після анексії Криму, канцлер Німеччини Ангела Меркель 
висловила тезу про те, що «Путін живе у своїй реальності».  
Але у штучно створеній реальності живе усе російське суспільство, 
ковтаючи безглузду пропаганду. Наприклад, путінська пропаганда 
поширює думку про те, що у Києві живуть та керують фашисти. 
Більшість російської аудиторії ковтає цю дезінформацію та вірить у цей 
абсурд. Причиною такого не критичного осмислення подій серед 
російського населення є шовіністичне промивання мізків, яке постійно 
здійснюється через російське телебачення. Російське телебачення, яке 
повністю контролюється Кремлем використовує такі пропагандистські 
методи: напівправди; відвертої брехні; легенд та міфів. 

Процес поширення синхронної брехні про події в Україні 
здійснюється через координацію і системні пропагандистські підходи. 
Велике значення мають аудіовізуальні методи, які використовуються 
російським телебаченням та популярними російськими інтернет-
ресурсами. До головних аудіовізуальних методів зараховуємо такі: 
«ефект присутності», «підміна об’єктів», «фото- та кіномонтаж», 
спецефекти і комп’ютерна графіка. 

Ефект присутності використовується як метод дуже часто. 
Наприклад, це здійснюється для того, щоб створити спеціальне тло і за 
допомогою шуму та нерівності об’єктиву продемонструвати «сильні 
хвилювання журналіста». Відомим випадком застосування цього ефекту 
є приклад матеріалу про те, що в Україні діють бандерівські ополченці, а 
російський журналіст, знімаючи сюжет, боїться себе видати. Насправді, 
зйомки місця – це спец-база російських військ, які нічого спільного з 
українською територією і військовими об’єктами не мають. 
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Підміна об’єктивів – метод, який дуже часто використовується у 
програмі «Время». Дмитро Кисельов, який є головним пропагандистом 
Кремля активно використовує цей метод із залученням сторонніх людей. 
Відомий приклад, коли знімали скандальну подію, яка трапилася під час 
російсько-чеченської війни про тортури військовополонених кілька 
років тому. Ці кадри показали приклад звірства українських військових 
проти росіян та чеченців, які активно воюють на Сході України. 

Фото- та кіномонтаж постійно застосовуються як метод путінської 
пропаганди. Наприклад, відома історія про випадкову жінку, яка втекла 
від розправи у Києві і ділилася своїми враженнями. Потім цю ж 
випадкову пересічну особу знімали у Харкові, на Донбасі та інших містах. 
Як для випадкової людини, яка потрапила у кадр – це занадто дивний 
збіг обставин, місць та подій, розтягнутих у часі (між подіями могло 
минути два-три чи чотири роки). 

Сучасні спецефекти та комп’ютерна графіка дозволяють сучасним 
електронним засобам масової комунікації поширювати будь-яку 
неправдиву інформацію. Наприклад, Russia Today, застосовує нові 
сучасні методи такого інформаційно-психологічного впливу. У студії 
журналіста може переїхати танк, а потім цей журналіст обов’язково 
спішить на місце події, щоб дізнатися всю «правду» про актуальні події. 
Російські журналісти навперебій почали жахати своїх громадян і світову 
спільноту тим, що в Україні почався хаос, розпад та деградація держави. 

У путінській пропаганді використовується метод постійного 
нагнітання ситуації. Наприклад, російські ЗМІ, щоб виправдати військові 
дії Кремля у Криму навмисно створюють таку ситуацію та аналітичний 
висновок: військова участь була крайнім засобом для розв’язання 
конфлікту і єдиним способом «принести мир» жителям Криму. Також 
російські ЗМІ постійно нагнітали ситуацію повідомляючи, що Київ 
захоплений не лише націоналістами, а й «бандитами», «нацистами» і 
«фашистами» у результаті «державного перевороту». У такий спосіб 
кремлівська пропаганда використала радянське кліше поширення ідеї 
про анархічну владу в Україні. 

Ці ж методи застосовуються у лінгвістичній пропаганді. 
Використання негативних висловів, перебільшення, залякування 
неіснуючими ворогами, відновлення термінів «фашизм», «радикали», 
«бандити», «послідовники Бандери» та ототожнення у масовій 
свідомості цих термінів з екстремізмом та тероризмом призводить до 
нагнітання ситуації, постійної загрози з боку «українських радикальних 
бандитів» і страху російського населення перед цими страшними 
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ворогами. Відома російська програма «Вести недели», спричинилися до 
сутичок на вулицях українських міст Донецька та Харкова  
13 і 14 березня 2014 р. 

Протягом гібридної війни російськими пропагандистами та 
ідеологами були створені різні міфологеми, основні з яких такі: рускій 
мір, русская весна, СССР (Союз Співтворців Святої Русі), неправдивий 
Томос, спільне щасливе радянське минуле. 

Ідеологема «рускій мір» з’явилася на початку війни і мала на меті 
переконати українське та російське суспільство, що Україна та Росія – 
братні народи; українці – це різновид росіян, які живуть в іншій державі 
та на іншій, сусідній території; українці та росіяни мають спільну мову, 
культуру, історію (а, отже, це один народ); українців як нації та народу не 
існує; росіяни активно допомагають українцям вижити; росіяни та 
українці – це частина «руского міра», оскільки вони походять від 
київських князів.  

Ідеологема «русская весна» була запущена пропагандою у маси на 
початку 2014 р. на території Одещини і успішно провалилася. 
Походження цієї ідеологеми співзвучне із певними історичними подіями: 
«весною народів», «арабською весною». Весна виступає символом 
пробудження та оновлення. Тому російські пропагандисти використали 
цей образ для позначення інформаційної операції. На території Одещини 
ця ідеологема не спрацювала, оскільки на мітингу на підтримку Росії 
вийшла невелика купка проплачених людей, хоча у російських новинах 
показали чисельні виступи українських громадян. Насправді це були 
колишні зйомки і монтаж одного концерту, який відбувся в Одесі кілька 
років тому.  

Путінська пропаганда часто використовує релігійну риторику та 
історичне минуле. Наприклад, ідеологема СССР, яка була запущена серед 
російського народу та на території Сходу України мала на меті 
реанімувати відновлення колишнього Радянського Союзу. Абревіатура 
СССР мала дещо інше трактування. Ідеолог Л. Маслов придумав таке нове 
тлумачення абревіатури: Союз Співтворців Святої Русі. Логотипом цієї 
ідеологеми і навіть цілого громадського руху є жовто-фіолетовий 
дубовий листок із прожилками. Згідно цієї міфологеми, істинними 
обранцями Творця є росіяни, а до них приєднуються інші пострадянські 
слов’янські держави. 

Міфологема «спільне щасливе радянське минуле» поширюється не 
тільки в Україні, а й серед мешканців Російської Федерації. Міфологема 
спрямована на людей старшого та середнього віку, які народилися і 
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більшу частину життя жили у Радянському Союзі. Для молоді, яка не 
жила у радянській реальності, пропагандисти намагаються показати 
переваги радянського минулого і великі перспективи, які він може дати. 
Для людей середнього і літнього віку здійснюється ностальгія за 
дешевою смачною ковбасою, супроводжуючи її легкими піснями того 
часу. 

Ідеологема «неправдивий Томос» з’явилася нещодавно: наприкінці 
2018 року, коли українська влада поставила питання автономності 
і незалежності від Російської Православної Церкви. Становлення 
Української православної церкви пройшло важкий і тернистий шлях, 
оскільки Україна повинна була отримати Томос одразу після здобуття 
незалежності. Та цього не сталося, тому що російські пропагандисти, 
залучаючи своїх маріонеток на території України, намагалися створити 
російську церкву в Україні. Так виникли Московський та Київський 
патріархати православної церкви в Україні. Отримавши Томос, тобто 
офіційне визнання незалежності православної церкви в Україні, 
релігійна сфера стала незалежною від російської влади. Та російська 
пропаганда надалі поширює чутки, про те, що Українська православна 
церква – це сатанинська церква, нелегітимна церква, Епіфаній – сатана, 
грішник та розкольник правдивої християнської релігії. 

Російська пропаганда є настільки брехливою, що інколи 
її ідеологи попадають у незручне і навіть смішне становище. Наприклад, 
історія із російським збиттям боїнга на території України. Рашисти, щоб 
виправдати власну агресію проти України поширювали різні думки і 
чутки: боїнг збили українські націоналісти; бандерівці збили літак; Росія 
не має відношення до цієї події; подія сталася внаслідок халатності 
військових; російське керівництво нічого про цю подію не знає; а також 
такі: у літаку не було жодної живої люди, коли його збили; під час 
польоту у літаку взагалі не було живих людей. 

Недоліками інформаційного протистояння в Україні є: відсутність 
концепції та законів для розвитку безпеки національного 
інформаційного простору України; відсутність дієвої антипропаганди 
у відповідь на путінську пропаганду; слабка боротьба за національний 
мовний продукт на території України; відсутність українських медіа-
центрів за кордоном; недостатнє поширення правдивої інформації 
українськими медіа за кордоном; відсутність англомовної версії багатьох 
українських веб-сайтів; відсутність фахівців у галузі журналістики, які б 
не тільки правдиво, а й фахово заперечували брехню російської 
пропаганди; низький рівень патріотизму українських журналістів. 
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Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку 
Відсутність законодавчих актів, законів та концепції для захисту 

національного інформаційного простору України призвели до того, що 
російська пропаганда застосовує нові методи та прийоми, а російсько-
українська війна досі триває. Унаслідок гібридної російсько-української 
війни, українській владі потрібно захистити інформаційний простір та 
населення від інформаційно-психологічного впливу та інформаційної 
війни з боку агресора.  

Для цього, варто вжити, на нашу думку, такі заходи інформаційної 
безпеки: змінити інформаційну політику всередині держави; створити 
стратегії розвитку засобів масової комунікації та національної 
інформаційної безпеки відповідно до норм міжнародного права; 
протидіяти російській пропаганді і припинити руйнувати єдність 
українських територій, підривати моральність суспільства; працювати 
для розвитку української політичної нації; здійснювати активний захист 
та контроль національної інформаційної сфери; просувати український 
інформаційний продукт на території Росії через мережу та сучасні 
технології; підвищувати якість українських продуктів, покращувати 
бренди для конкурентоспроможності на світовому ринку; підвищувати і 
покращувати імідж України у світі; створювати за кордоном засоби 
масової комунікації для мовлення іноземними мовами; розвивати та 
вдосконалювати засоби масової комунікації, інтернет-ресурси на 
території України; блокувати агресивні російські сайти у мережевому 
просторі; обмежити російський інформаційний вплив на Півдні та Сході 
України; здійснювати контроль над російськими акредитованими ЗМІ, 
які працюють на території України; зменшити вплив олігархату на 
українські медіа-ресурси; сприяти розвитку незалежного громадського 
медіа-сектора; не допускати інформаційної контрабанди; активно 
використовувати гасло «купуй українське, тому що воно є перевіреним, 
якісним, модним»; блокувати мережеві ресурси та російський тролінг, 
які несуть загрозу інформаційній безпеці держави та ін. 

Усі ці заходи потрібні для національної безпеки інформаційного 
простору України, а також для підвищення медіаграмотності населення. 
Міцна національна інформаційна безпека є основою для безпечної 
діяльності української держави на міжнародній арені та потужним 
захистом від російської та пропаганди інших держав світу. 
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ІСЛАМСЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ  
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
У статті розглядається ісламський фундаменталізм в умовах 

глобалізації. Досліджено його роль у формуванні екстремістського 
середовища і тероризму. Розглянуто різні аспекти досліджень цієї 
проблеми. Показано, яку роль відіграє глобалізація в деградації 
політичної системи будь-якої країни ісламського світу, проникаючи в неї 
і загострюючи внутрішні протиріччя. Разючий контраст і конфлікт 
злиднів і розкоші стає передумовою формування екстремістського 
середовища і тероризму як форми опору в умовах глобалізації. 

Глобалізація зробила більш інтенсивною небезпеку 
терористичних загроз. Тероризм, що з'явився супутником глобалізації, 
як це не парадоксально, направив свої зусилля на її підрив. У всіх країнах 
стало переважати загальне і постійне відчуття небезпеки і ризику. 
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Це проявляється в більшій мірі в США, країні, яка раніше не знала 
серйозних загроз і небезпек своєму існуванню. 

Сучасний ісламський фундаменталізм як культурний феномен 
являє собою своєрідну реакцію на модернізацію і глобалізм. Як 
релігійний феномен, він є одним з джерел, що породжують радикалізм, 
екстремізм і тероризм. Запропоновано шляхи протистояння різних 
екстремістських проявів, крайньою формою яких є тероризм. 

Ключові слова: глобалізація; ісламський фундаменталізм; 
молодь; насилля; радикалізм; релігія; протистояння; тероризм; загроза; 
екстремізм. 

 
Paseniuk Anton, Student, Kyiv National University Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 
Islamic Fundamentalism as a Factor in the Formation of Terrorism 

in the Conditions of Globalization 
The article examines Islamic fundamentalism in the context 

of globalization. Its role in the formation of the extremist environment and 
terrorism has been studied. Various aspects of research on this problem are 
considered. It shows the role of globalization in the degradation of the political 
system of any country in the Islamic world, penetrating it and exacerbating 
internal contradictions. The striking contrast and conflict of poverty and 
luxury is a prerequisite for the formation of an extremist environment and 
terrorism as a form of resistance in the context of globalization. 

Globalization has made the danger of terrorist threats more intense. 
Paradoxically, terrorism, which has accompanied satellite globalization, has 
focused its efforts on undermining it. In all countries, a general and constant 
sense of danger and risk began to prevail. This is manifested to a greater 
extent in the United States, a country that previously did not know the serious 
threats and dangers to its existence. 

Modern Islamic fundamentalism as a cultural phenomenon is a kind 
of reaction to modernization and globalism. As a religious phenomenon, it is 
one of the sources of radicalism, extremism and terrorism. A way of 
confronting various extremist manifestations, the extreme form of which is 
terrorism, is proposed. 

Key words: globalization; Islamic fundamentalism; young; violence; 
radicalism; religion; opposition; terrorism; threat; extremism. 
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Исламский фундаментализм как фактор формирования 
терроризма в условиях глобализации 

В статье рассматривается исламский фундаментализм в условиях 
глобализации. Исследована его роль в формировании экстремистской 
среды и терроризма. Рассмотрены различные аспекты исследований 
этой проблемы. Показано, какую роль играет глобализация в деградации 
политической системы любой страны исламского мира, проникая в нее и 
обостряя внутренние противоречия. Разительный контраст и конфликт 
нищеты и роскоши становится предпосылкой формирования 
экстремистской среды и терроризма как формы сопротивления 
в условиях глобализации. Современный исламский фундаментализм как 
культурный феномен представляет собой своеобразную реакцию на 
модернизацию и глобализм. 

Глобализация сделала более интенсивной опасность 
террористических угроз. Терроризм, явившийся спутником 
глобализации, как это ни парадоксально, направил свои усилия на ее 
подрыв. Во всех странах стало преобладать всеобщее и постоянное 
ощущение опасности и риска. Это проявляется в большей степени в США, 
стране, которая раньше не знала серьезных угроз и опасностей своему 
существованию. 

Как религиозный феномен, он является одним из источников, 
порождающих радикализм, экстремизм и терроризм. Предложен путь 
противостояния различным экстремистским проявлениям, крайней 
формой которых является терроризм. 

Ключевые слова: глобализация; исламский фундаментализм; 
молодежь; насилие; радикализм; религия; сопротивление; терроризм; 
угроза; экстремизм. 

 
Вступ 
На початку 90-х рр. ХХ ст. з'явилися реальні можливості 

формування нової архітектури міжнародних відносин. Це сталося після 
розпаду біполярної світової системи, в перехідний період від «холодної 
війни» і блокового протистояння. У цей період стало реально можливим 
створення умов для побудови нового світопорядку, який був би 
заснований на рівній відповідальності і співпраці всіх держав світу.  
В цей же час з'явилися нові види викликів і загроз безпеці, з якими 
зіткнулося світове співтовариство. Як ніколи загострилися прояви 
екстремізму та тероризму, які набули глобального характеру. 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

127 

Глобалізація зробила більш інтенсивною небезпеку 
терористичних загроз. Тероризм, що з'явився супутником глобалізації, 
як це не парадоксально, направив свої зусилля на її підрив. У всіх країнах 
стало переважати загальне і постійне відчуття небезпеки і ризику. 
Це проявляється в більшій мірі в США, країні, яка раніше не знала 
серйозних загроз і небезпек своєму існуванню. 

Результатами переважання політики нескінченної поляризації 
стало безліч трагедій, загальносвітова напруженість, безліч війн 
і революцій. Потрібно було здійснити реалізацію принципів відкритого 
діалогу та демократизації, що дозволило б змінити ситуацію,  
що склалася. Зіткнулися цивілізації, як зіткнулися і різні способи життя. 
У цих умовах, коли людина стала свідком заперечення політики, 
сприйняття її з часткою неприязні і ненависті, людство бажає знайти 
політичний устрій, сприймається як ідеал. 

У цих умовах тероризм є, по суті, видом архаїчної політизації, коли 
до крайності примітивізована система координат «друг–ворог» 
врятована від яких би то не було державних і дипломатичних початків і 
звертається до інстинкту помсти. Це і виливається в атаки проти 
цивільного населення – спроби вплинути через громадян і засоби 
масової інформації на уряди тих країн, які атакують терористи, 
для досягнення певних політичних цілей, цілком раціональних. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є дослідження ісламського фундаменталізму як 

фактору формування тероризму в умовах глобалізації.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Серед зарубіжних вчених, які досліджували це питання, можна 

виокремити роботи С. Хантінгтон, С. Хоффман, З. Бзежинського та ін.  
Їх праці зосереджені на дослідженні сучасних глобалізаційних процесах 
та впливу міжнародного тероризму на глобальну безпеку. Серед інших 
вчених можна назвати В. Антипенка, В. Крутова, В. Ліпкана, С. Телешуна 
та ін. Однак, можемо говорити про те, що сьогоднішня ситуація 
на глобальній арені дає підґрунтя для подальшого дослідження даного 
питання задля винайдення ефективних методів протистоянню даному 
явищу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Чи можливо в сучасних умовах, формуючи антитерористичні 

заходи, просто оголосити тероризму війну? Це оголошення автоматично 
перетворює тероризм в легітимну сторону конфлікту, в того 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

128 

політичного противника, статус якого є легітимним. Однак багато 
терористів представляють архаїчну культуру. І в ситуації, 
коли нелегітимного архаїчному потенціалу терористів протистоять 
політичні актори (наприклад, таким актором може з'явитися 
консолідація держав), можна говорити про легітимізацію 
антитероризму. 

В цих умовах держави ввели політику протекціонізму своєї 
промисловості. Глобалізація відносно було  загальмовано заради 
зменшення схильності атакам, але повністю від цієї уразливості 
позбутися неможливо. Відкритість чревата великою кількістю 
різноманітних загроз, а тероризм в таких умовах став цілком дієздатним 
методом, що дозволяє досягти поставлених цілей, причинами тероризму 
виступають несправедливість глобалізації, нерівномірність розвитку, 
цивілізаційні протиріччя, психологічні травми. Тобто тероризм 
внутрішньо амбівалентний: він – супутник цивілізації, її дитя, одночасно 
він неминуче спрямовує свій потенціал на підрив глобалізації, і в цьому 
полягає той реальний ризик, в якому опинилася цивілізація XXI ст., – 
сталося явище, яке може бути названо глобалізацією ризику. 

Навіть в цих умовах глобалізація означало перемогу лібералізму. 
Це сталося в 90-і рр. ХХ ст.: падіння комунізму, виникнення ринку вільної 
торгівлі, вільний обмін інформацією між людьми, створення сфери 
віртуальної економіки на теренах комп'ютерних технології, виникнення 
сфери глобальної економіки, однак його закони прийняли (існувала 
потреба) лише у Туреччині і Малайзії. 

Сьогодні в потенційно найбільш вразливих регіонах світу – на 
Близькому Сході, в Північній Африці тощо. склалася важка політична 
і соціально-економічна ситуація, яку посилює складна конфесійна та 
етнічна ситуація. Отже, глобалізація в світі ісламу дала негативні 
результати: лише деякі країни ісламістського світу змогли стати 
повноправними гравцями ринкової економіки. Одночасно традиції цих 
країн (наприклад, в Алжирі, Ірані та Туреччині) виявили (в порівнянні 
з традиціями Заходу) рідкісну стійкість, причиною чого стала така 
особливість ісламської культури, як її орієнтованість на світ як щось 
дане, незмінне; релігія ісламу в культурі подібного зразка – це релігія 
буденності, повсякдення; ця релігія не ініціює змін, як не ініціює вона і 
трансформації світогляду (відома ситуація, коли К. Ататюрком релігія 
була відокремлена від інститутів держави, а ідеологія політичного 
ісламу виявилася під забороною). 
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На думку А. Тоффлера, і бідні, і багаті стоять на стартовій лінії на 
початку шляху до нового і разюче відмінного від сучасного людства 
майбутнього (Тоффлер, 1999, с. 556). Автор багато разів підкреслював 
у своїх працях, що завдяки досягненням науково-технічної революції 
розвинені країни так далеко пішли вперед в технологічному і 
фінансовому плані, що їх наздогнати практично неможливо, тому що 
величезна прірва, що виникла між Північчю і Півднем, стрімко 
і неухильно розширюється. Три чверті бідного людства планети Земля 
все більше прирікає себе на недоїдання або голодну смерть, 
виснажуються природні ресурси, населення змушене мігрувати, 
особливо прикута увага світової громадськості до частих внутрішніх 
заворушень і збройних конфліктів. Величезне почуття несправедливості 
виникає в умовах, коли замовчуються численні проблеми. Ситі і успішні 
представники «золотого мільярда» не хочуть домовлятися з допомогою 
конструктивного діалогу. Все це також породжує руйнування цього світу 
будь-якими засобами, за допомогою екстремізму і тероризму. 

Проникнення глобалізації в ісламський світ призводить до 
загострення внутрішніх протиріч. У результаті такої наполегливої 
посиленої «експансії» деградують політичні системи, розмиваються 
моральні цінності, розвалюється сім'я. Особлива ненависть – до 
насаджування американського способу життя. Його ненавидять за 
«імперіалізм», за те, що він пригнічує будь-які національні форми прояву 
автентичності, традиційні ісламські цінності не сприймають даний 
спосіб життя. Іншими словами, глобалізація, заснована на західних 
принципах, не влаштовує ісламський світ. Він налаштований проти неї. 

Загальна приналежність до так званого кримінального 
інтернаціоналу – лише з цією однією ознакою раніше здійснювалася 
співпраця терористичних організацій. Тут не враховувалися погляди на 
різні проблеми, а також належність до будь-якої національності або 
релігійної конфесії. Зараз консолідація виходить на інший рівень: він 
вищий і небезпечний. Ісламським екстремістам, вихідцям з різних країн, 
шляхом об'єднання в єдиний фронт вдається успішно здійснювати 
терористичні атаки. У них є єдиний ворог, проти кого вони борються, – 
весь немусульманський світ, а вістря цих атак направлено, в першу 
чергу, проти ненависного їм Заходу. 

До особливостей сучасного екстремізму можна віднести зростання 
масштабності. В результаті чого нарощується потенціал, екстремістські 
угруповання перетворюються в структури, активно впливають на всі 
сфери життя; також посилюється жорстокість і безоглядність дій 
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екстремістів; форми діяльності різноманітні, тому що використовуються 
новітні технічні досягнення і засоби масового ураження; шляхом 
залякування населення екстремісти прагнуть добитися суспільного 
резонансу. Все це досягається наступним чином: в окремих країнах і 
міжнародному масштабі розширюється ідеологічна, інформаційна, 
психологічна, ресурсна, тактико-стратегічна і фінансова 
взаємопов'язаність екстремістських угруповань і груп (Арухов, 2009, 
с. 29). 

Як і чому стався в світі розкол впливає на прояви і масштаб актів 
терору? Це відбувається, перш за все, через наступні соціальні проблем: 
бідність, злидні, відсталість. Використовуючи їх, тероризм набуває 
статусу знаряддя протесту. Законне вирішення даних проблем не завжди 
можливий, що також виступає підставою терористичних дій. 
Неможливість вирішення соціальних проблем в законному порядку 
викликає реакції двоякого роду. У першому випадку це вимоги 
забезпечити умови для розвитку, що неможливо реалізувати в силу 
ситуації, коли політика глобалізації, здійснювана Заходом для країн 
третього світу, блокує зазначені вимоги розвитку. В другому випадку 
реакція на це набуває форми традиціоналістського бунту проти 
модернізації (Пономарев, 2017, с. 124). 

Терористи мають в своєму розпорядженні загальні бази 
підготовки, терористичні акти багато в чому схожі в тактиці проведення. 
Це наводить на думку про те, що існує свого роду «терористичний 
інтернаціонал». Деякі зарубіжні мусульманські екстремістські 
угруповання переходять під керівництво більш потужної і сильної 
структури, яку можна назвати «світовим фронтом джихаду». 

Більшість терористичних рухів, маючи антиглобалістську або 
в цілому антизахідну спрямованість, чітко позиціонують себе в 
світовому політико-ідеологічному просторі. Глобальні також і цілі 
тероризму: протистояння такій потужній силі, як західна цивілізація в 
цілому, або її сегментарному утворенню – федералізуючому Євросоюзу, 
дозволить досить широко використовувати антизахідні ідеологічні 
штампи, а це, в свою чергу, допустить більш ефективне залучення нових 
прихильників (Бармашова, Фазылова, 2011 с. 251). 

Незважаючи на сировинний потенціал країн ісламського світу, 
соціальна обстановка в них рідко вибухонебезпечна. Разючий контраст 
(і конфлікт) убогості і розкоші, що сьогодні знаходить своє втілення у 
формуванні екстремістського середовища і тероризму як форми опору в 
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умовах глобалізації на тлі конфлікту ідеології ісламського 
фундаменталізму і західних цінностей. 

Світ ісламу вирощує готову до актів терору молодь. Вона готова на 
все, аж до самопожертви в ім'я своїх ідеалів. За твердженням 
С. І. Чудінова, здійснюючи свій акт, терорист – виконавець атаки творить, 
з його точки зору, «добру справу» і тим самим показує, що він, по суті, 
вище, ніж його емпіричне «я», що не має над життєвими обставинами 
ніякої влади (Федотова, 2005, с. 247). 

Цей фактор в повній мірі використовує «Аль-Каїда» – одна з 
найбільших ультра радикальних міжнародних терористичних 
організацій ваххабітського напряму ісламу – при вербуванні потенційних 
рекрутів з лав молоді, яка є однією з найбільш уразливих для 
екстремізму соціальних груп і сумлінним виконавцем терористичних 
актів. 

Ваххабізм є найбільш небезпечним релігійно-політичним рухом в 
ісламі. Священна війна – джихаді – тут видається в якості основного 
принципу. В результаті неї всі «невірні» позбавляються життя, що вже 
втілюється в реальній практиці, в основному в формі насильницьких дій. 
Також висуваються цілі: створення «істинно ісламських країн» і їх 
подальше об'єднання в єдиний мусульманський простір – 
мусульманський світ. Політична мета ваххабітів полягає у встановленні 
ісламської теократичної держави і введення норм шаріату в суспільну 
практику. 

Поширення ваххабізму в світовому просторі стало проблемою 
культурного, релігійного, політичного характеру, тому що ця течія 
однозначно має сектантський відтінок. Руйнівність цього небезпечного 
явища для культури ісламських народів нашої країни проявляється 
в самих різних сферах. Наприклад, ваххабіти забороняють своїм дітям 
вивчати цілий ряд шкільних предметів із загальноосвітньої програми 
(Бенедиктов, Базурина, 2012, c. 123). 

Роль глобалізації в деградації політичної системи будь-якої 
держави ісламістського світу, в запереченні моральних цінностей 
істотна – вона породжує потужний деструктивний ефект, особливо це 
стосується глобалізації західного зразка. 

В ісламському світі Близького Сходу, де діє Вестфальська система 
національних держав, в основу багатьох фундаменталістських рухів 
покладено ідею, відповідно до якої національні держави – штучний поділ 
епохою колоніалізму (така, наприклад, позиція З. Карабеллі про 
ісламський фундаменталізм (Karabell, 2000, р. 285)). В умовах, 
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коли почалося ослаблення Вестфальської системи, до чого і привела 
багато в чому глобалізація, наднаціональні утворення стали 
легітимізувати. 

Вакуум влади, що виник в деяких країнах Північної Африки 
і Близького Сходу, сприяв появі непідконтрольних офіційній владі 
великих територій, в результаті чого там з’явились зони анархії. Вони 
стали негайно заповнюватися екстремістами і терористами. Ставали під 
прапори так званої «Ісламської держави» бойовики (а їх вже десятки 
тисяч), воюють в різних країнах. В їх число входять колишні іракські 
військовослужбовці і рекрути з Лівії, чия державність була зруйнована, а 
поповнюються вони в числі інших за рахунок членів так званої помірної 
сирійської опозиції. «Ісламська держава» несе мусульманським країнам 
пряму загрозу. Їх криваві злочини оскверняють іслам – найбільшу 
світову релігію, а збочення його справжніх гуманістичних цінностей 
здійснюється ідеологами терористів-бойовиків. 

Своєрідну реакцію на модернізацію і глобалізм – ось що 
представляє з себе сучасний ісламський фундаменталізм як культурний 
феномен. Для того щоб підірвати позиції «офіційної» релігії, що освячує 
існуючий порядок речей, фундаменталісти використовують заклики 
повернутися до витоків віри або «очистити» віровчення від різних 
«спотворень». Позиція «офіційної» релігії, що освячує існуючий порядок 
речей, фундаменталістів принципово не влаштовує, і вони намагаються 
її підірвати. Прихильники ісламського фундаменталізму виступають за 
відновлення принципів «чистого» ісламу, закликаючи до повного 
(інтегрального) втілення в життя його норм. Як шлях вирішення 
проблеми вони обрали звільнення ісламу від пізніших нашарувань 
(їх захищають традиціоналісти). Мета ісламістського фундаменталізму 
сьогодні - відновити в сучасному житті мусульман конкретні інститути 
і норми раннього ісламу (Назиров, 2009, с. 34–35). 

В сучасних умовах реальна загроза безпеці держав загроза миру 
і безпеці всього людства виходить від міжконфесійних протиріч 
і конфліктів, а також екстремізму на релігійному ґрунті. 

Деякі сили в районах традиційного поширення ісламу 
використовують фундаменталістські гасла і фразеологію для 
виправдання політики екстремізму і тероризму і реалізації своїх 
інтересів, перш за все економічних. Це наочно показують останні події. 
Фундаменталісти не обмежуються мирними засобами боротьби, 
а використовують в повній мірі і насильницькі методи, включаючи 
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експорт «ісламської революції», що відбувається зараз в країнах 
близькосхідного регіону. 

Ісламський фундаменталізм як джерело тероризму та екстремізму 
отримує неоднозначну оцінку. На думку експертів, які вивчають 
проблеми сучасного міжнародного тероризму, зараз в ньому більше 
тероризму ісламістсько-фундаменталістського і націоналістичного 
спрямування. Цей різновид тероризму, за твердженням М. Сміренського, 
особливо небезпечний тим, що він часто прикривається інтересами 
ісламського світу (Смиренский, 2005, с. 21). 

Щодо ісламського фундаменталізму згадаємо послання Аятоли 
Р. Хомейні від 12 лютого 1980 р. в якому він говорив, що «нашу 
революцію ми будемо експортувати по всій земній кулі, зброї не 
складемо до тих пір, поки вигуки: «Аллах великий, Мухаммад – 
посланник Аллаха» не лунатимуть у всьому світі» (Назиров, 2009, с. 220). 

На думку Г. І. Мирського, фундаменталізм є початком шляху до 
ісламістського (НЕ ісламського, а саме ісламістського) тероризму. 
У головах організаторів відбувається його осмислення і передається 
різними способами виконавцям терактів, які здійснюють пряму дію – їх 
вчинення. Фундаменталізм – політичний радикалізм – екстремізм – 
тероризм є ланками одного ланцюга. Після першої ж ланки цей 
ланцюжок може як перерватися, так і продовжитися далі, аж до «Аль-
Каїди» Усами бен Ладена (Ольшанский, 2002, с. 220). 

Перенесення акцентів з релігійної етики на політичну ідеологію 
виділяє російський ісламознавець А. В. Коровников серед характерних 
рис фундаменталізму, вважаючи, що дана дія відбувається як наслідок 
посилення інтересу до ісламу як суспільно-політичної теорії, а не просто 
релігійно-світоглядній системі. Підкреслюється думка про тотальний 
характер ісламу як ідеології – в декларації того, що дана релігія вирішує 
практично всі проблеми людини, суспільства і всесвіту без винятку 
(Коровников, 2002, с. 14–17). 

Сьогодні ідеологічна фундаментальність і пропагандистський 
потенціал є специфічною особливістю сучасного тероризму. 
За твердженням Ю. Хувейрі, ідеологічною основою фундаменталізму 
стало неприязне ставлення до релігійних інститутів, і до 
традиціональних, і до офіційних (Choueiri, 1990, р. 11). 

Релігійний екстремізм є деструктивним соціально-політичним 
явищем. У певних умовах він породжується фундаменталістськими 
течіями, які набувають екстремістську спрямованість. 
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У числі сформованих сьогодні точок зору В. Г. Федотова виділяє 
наступні: 

– небезпечні екстремізм і насильство, але не іслам, 
фундаменталізм допускає взаємодію з іншими країнами, в тому числі  
і з Заходом, а західні країни цілком можуть знайти з фундаменталістами 
спільну мову; 

– незалежно від різновиду, фундаменталізм – ісламський, 
комуністичний, західний (радикальний модернізм) – являє собою 
небезпеку, вона полягає в тому, що накопичене невдоволення формує 
екстремістське середовище, а воно – тероризм як форму опору. 

Ця позиція є прийнятною саме через укладання уточнення: 
це можливо тільки в ситуації відсутності інших можливостей 
політичного представництва і відсутності можливості революційного 
опору – в умовах, коли класи деформовані, маси люмпенізовані, а сили 
нерівні. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Таким чином, екстремізм і тероризм є ланками одного ланцюга, 
в якому екстремізму відводиться місце підготовчої «теорії», 
а тероризму – виконавчої «практики». Екстремізму притаманні крайні 
форми дозволу соціальних конфліктів, тому тут допускаються 
і обґрунтовуються як необхідність застосування насильницьких методів, 
в тому числі різних проявів тероризму. Ці деструктивні явища 
представляють для всього людства реальну загрозу. Вони відрізняються 
своєю непередбачуваністю і тяжкістю наслідків. 

Глобалізація, проникаючи в політичну систему будь-якої країни 
ісламського світу і загострюючи внутрішні протиріччя, веде до 
деградації системи. Контраст і конфлікт злиднів і розкоші стає 
передумовою формування екстремістського середовища і тероризму як 
форми опору в умовах глобалізації. 

Сучасний ісламський фундаменталізм як культурний феномен 
являє собою своєрідну реакцію на модернізацію і глобалізм. 
Як релігійний феномен, він являє собою один з акторів, що породжують 
екстремізм і тероризм. Їх цілі і засоби можна більшою мірою віднести 
не до релігійних, а до політичних. Вони передбачають ведення боротьби 
за владу, за допомогою насильства через трансформаційні зміни 
існуючого державного, конституційного ладу і утворення ісламських 
держав, в яких вони наведуть порядок у їхній власній інтерпретації. 
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Як форму опору вони використовують вибухи, підпали, захоплення 
заручників, вбивства, руйнування, саботаж, напади, локальні війни і ін. 

З практики відомо, що для ефективного протистояння 
міжнародного екстремізму і тероризму недостатні розрізнені дії окремих 
країн. Щоб успішно боротися з цими сучасними деструктивними 
явищами в умовах глобалізації світових політичних процесів потрібна 
участь усіх країн світової спільноти. Для цього необхідно розробити 
комплексні міжнародні підходи та єдину методику протистояння різних 
екстремістських проявів, крайньою формою яких є тероризм, 
включаючи в себе наступні загальні для всіх держав вимоги: 

– утримуватися від фінансування або укриття терористів на своїй 
території; 

– не надавати притулку особам, які планують або фінансують 
терористичні акти; 

– постійно обмінюватися відповідною інформацією і сковувати 
діяльність терористів в рамках реалізації міжнародних і регіональних 
угод, що є найбільш ефективним засобом запобігання екстремізму 
і тероризму. 
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МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ГУАМ:  
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 
ГУАМ – це міжнародна організація співробітництва, підґрунтям 

функціонування якої є єдність позицій держав із схожими політичними й 
економічними зовнішніми орієнтирами.  

Перспективи ГУАМ як міжнародної організації співробітництва 
залежать від того наскільки добре буде усвідомлений досвід першого 
етапу її існування всіма країнами-учасницями, від одноголосного 
рішення стосовно їхньої зацікавленості в майбутній енергійній і 
продуктивній співпраці. Відсутність стратегічного бачення щодо 
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розвитку ГУАМ та власної долі України у ній, а також несприятливі 
обставини призвели до вкрай низької ефективності використання 
механізмів ефективності та перспектив розвитку у рамках ГУАМ. 

Відсутність чіткого визначення пріоритету співробітництва, 
профілю організації, реалізації намічених стратегій та розбіжність в 
політичних сферах є основними проблемними аспектами у діяльності 
ГУАМ. Подальший розвиток ГУАМ вимагає вдосконалення конкретних 
форм і механізмів співробітництва, у першу чергу у сфері економічних 
зв’язків. Обумовлена зона вільної торгівлі та інші формати 
співробітництва у рамках угод про асоціацію об’єднують три країни, 
і залишають четверту поза цими проектами та фінансовими 
інструментами, що викликає кризу у відносинах. Низька зацікавленість 
країн-членів у співробітництві та орієнтування на двостороннє 
співробітництво знаменують низький рівень європейської 
орієнтованості ГУАМ. 

Ключові слова: міжнародна організація; співробітництво; 
стратегія організації. 

 
Protsiuk Lina, Student, Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 
GUAM International Organization for Cooperation: the Problem 

Aspects of the Implementation of the Development Strategy 
GUAM is an international cooperation organization, the basis of which is 

the unity of positions of states with similar political and economic external 
orientations. 

The prospects of GUAM as an international cooperation organization 
depend on how well the experience of the first stage of its existence will be 
understood by all member countries, on a unanimous decision on their 
interest in future energetic and productive cooperation. The lack of a strategic 
vision for the development of GUAM and Ukraine's own destiny in it, as well as 
unfavorable circumstances have led to extremely low efficiency in the use 
of efficiency mechanisms and prospects for development within GUAM. 

The lack of a clear definition of the priority of cooperation, the profile 
of the organization, the implementation of the planned strategies and 
differences in political spheres are the main problematic aspects in the 
activities of GUAM. The further development of GUAM requires the 
improvement of specific forms and mechanisms of cooperation, primarily in 
the field of economic relations. The agreed free trade area and other formats 
of cooperation under association agreements unite the three countries, leaving 
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the fourth out of these projects and financial instruments, causing a crisis 
in relations. The low interest of member states in cooperation and the focus on 
bilateral cooperation mark the low level of European orientation of GUAM. 

Key words: international organization; cooperation; organization 
strategy. 

 
Процюк Лина, студентка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Международная организация сотрудничества ГУАМ: 

проблемные аспекты реализации стратегии развития 
ГУАМ – это международная организация сотрудничества, основой 

функционирования которой является единство позиций государств с 
похожими политическими и экономическими внешними ориентирами. 

Перспективы ГУАМ как международной организации 
сотрудничества зависят от того, насколько хорошо будет осознанный 
опыт первого этапа ее существования всеми странами-участницами, от 
единогласного решения по их заинтересованности в будущей 
энергичном и продуктивном сотрудничестве. Отсутствие 
стратегического видения по развитию ГУАМ и собственной судьбы 
Украины в ней, а также неблагоприятные обстоятельства привели 
к крайне низкой эффективности использования механизмов 
эффективности и перспектив развития в рамках ГУАМ.  

Отсутствие четкого определения приоритета сотрудничества, 
профиля организации, реализации намеченных стратегий 
и расхождение в политических сферах являются основными 
проблемными аспектами в деятельности ГУАМ. Дальнейшее развитие 
ГУАМ требует совершенствования конкретных форм и механизмов 
сотрудничества, в первую очередь в сфере экономических связей. 
Обусловлена зона свободной торговли и другие форматы 
сотрудничества в рамках соглашений об ассоциации объединяют 
три страны, и оставляют четвертую вне этих проектов и финансовых 
инструментов, что вызывает кризис в отношениях. Низкая 
заинтересованность стран-членов в сотрудничестве и ориентирование 
на двустороннее сотрудничество знаменуют низкий уровень 
европейской ориентированности ГУАМ. 

Ключевые слова: международная организация; сотрудничество; 
стратегия развития. 
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Вступ 
На сучасному етапі розвиток міжнародних відносин відбувається 

в руслі інтернаціоналізації національних економік і визначення 
контролю держав за їх економічними відносинами на двосторонньому та 
багатосторонньому підґрунті. Важливу роль у цьому процесі мають 
універсальні і регіональні міжнародні організації, серед функцій яких 
нормотворчість і координаційна діяльність в різних галузях 
міжнародних відносин.  

Міжнародні організації мають на меті покращити та вдосконалити 
співпрацю первинних суб’єктів цих правовідносин, тобто держав. Нині 
сукупність міжнародних організацій існує у вигляді складного, 
багатогранного та розгалуженого явища. 

Діяльність міжнародних організацій – своєрідний механізм 
співпраці в економічній сфері, вирішення спільних проблем, 
імплементації нових процедур та підходів до співробітництва 
в міжнародному праві. Після розпаду СРСР з'явився ряд нових 
міждержавних організацій, членами яких стали колишні радянські 
республіки. Серед них особливе місце належить міжнародній організації 
співробітництва ГУАМ. 

Аналіз останніх досліджень публікацій 
Різні аспекти появи та діяльності ГУАМу досліджували науковці 

Л. М. Григор’єв, М. Р. Саліхов, у тому числі питання економічних ефектів 
для країн-членів ГУАМ від створення об’єднання. С. О. Радзієвська 
з'ясовувала вигоди для України від участі в ГУАМ, інтеграційні 
перспективи. О. О. Харчук займався розробкою проблем та цілей участі 
у ГУАМ. Енергетичне співробітництво в межах організації вивчали 
Г. Р. Кухалейшвілі, І. О. Корнілов. С. В. Давиденко займався питаннями 
розвитку взаємодії в сільському господарстві. В. К. Чечелашвілі приділяв 
увагу таким аспектам питання як перспективи розвитку організації та 
її роль у світових економічних процесах. В. Г. Аширов досліджував ГУАМ 
в контексті сучасних економічних та політичних реалій. С. Толстов 
вивчав ГУАМ як приклад структури регіонального співробітництва, 
її перспективи в статусі міжнародної організації. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Маючи шанси стати другою Вишеградською четвіркою, країни-

учасники ГУАМ не використовують її потенціал повною мірою. 
Причинами цього можна вважати невизначеність зовнішньополітичного 
курсу країн-учасниць на різних етапах розвитку організації, «гойдалки» 
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у визначенні пріоритетів самої організації, внутрішньополітичні та 
економічні кризи всередині держав, суперництво з боку інших 
регіональних проектів у Чорноморському та Східноєвропейському 
регіоні. 

Незважаючи на визначення демократичного розвитку серед 
пріоритетів організації, вона так і залишається виключно економічним 
об’єднанням. 

Формулювання цілей статті 
Мета статті – дослідження історії розвитку та стратегії 

міжнародної організації ГУАМ, а також визначення проблемних аспектів 
реалізації стратегії розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Створення в другій половині 1990-х рр. міжнародної організації 

співробітництва ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова) було 
обумовлено необхідністю консультативного механізму в рамках 
європейських міжнародних організацій для координації позицій держав-
учасниць і формування регіональних зв'язків. Однак визначити роль 
і уточнити функції ГУАМ на всіх етапах співпраці зацікавлених сторін 
і розвитку цієї структури аж ніяк не просто, що пояснюється змінами 
транснаціональної системи і специфікою процесів на пострадянському 
просторі (Толстов, 2008, с 37). 

Початком формування ГУАМ як окремого структурного 
компонента можна вважати глибокі політичні розбіжності між 
пострадянськими державами у зовнішній політиці, а також в питаннях 
безпеки і партнерства у військовій сфері, які намітилися після розпаду 
СРСР уже в першій половині 1992 р. Відмовившись підписати Договір про 
колективну безпеку на Ташкентському саміті СНД (15 травня 1992 p,), 
деякі країни, в тому числі Україна, Молдова, Білорусь, Азербайджан 
і Туркменістан, не погодилися з домінуючим статусом Росії на 
пострадянському просторі і зробили заяву про формування власного 
зовнішньополітичного напряму в європейському та євроатлантичному 
контексті (Толстов, 2008, с. 38). 

Основна стратегічна мета створення ГУАМ була продиктована 
бажанням держав, що стали її членами, утримати свій реальний 
суверенітет і не дати можливості відновити домінування РФ, натомість 
забезпечити співпрацю на взаємовигідній основі (Гай, 2016, с. 313). 

Такий розвиток подій вважався передумовою ймовірного розпаду 
СНД на дві зони, одна з яких буде більш орієнтована на Захід, а інша 
збереже прихильність до Москви (Будзович, 2015, с. 82). 
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В контексті переходу до капіталізму всі пострадянські держави 
прагнули вирішувати завдання внутрішнього розвитку і 
зовнішньополітичного позиціонування самостійно, без координації з 
іншими колишніми республіками СРСР. Більшість країн Центральної Азії 
та Вірменія мали намір зберегти союзницькі відносини з Росією, що 
підкріплювалося необхідністю забезпечити гарантії безпеки. А політичні 
еліти України, Молдови, Азербайджану і Грузії шукали можливості 
зміцнити свою самостійність у відносинах з Москвою, відкидаючи участь 
у «протокоаліційних» військово-політичних структурах типу Штабу  
по координації військового співробітництва держав-членів СНД  
(діяв з 24 вересня 1993 р. по 1 січня 2006 р.) і Штабу об'єднаного 
командування колективних миротворчих сил СНД (Алібейлі, 2016, с. 15).  

Для урядів Молдови, Грузії та Азербайджану постійним 
подразником залишалося питання територіальної цілісності. При цьому 
позицію Росії вони розглядали як серйозну перешкоду для відновлення 
свого контролю над територіями автономій, які проголосили 
незалежність. Події 1992–1994 рр., пов'язані зі статусом Чорноморського 
флоту і сепаратистськими настроями в Криму, Україна оцінювала як 
підтвердження імперських амбіцій політичних кіл РФ (Толстов, 2008, 
с. 40). 

У 1995–1996 рр. дипломати України, Молдови, Азербайджану та 
Грузії взаємодіяли на рівні політичних консультацій в рамках ООН, ОБСЄ 
та Ради Європи. Більш активне зближення позицій цих країн намітилося 
після Лісабонського саміту ОБСЄ – в рамках обговорення флангових 
обмежень Договору про звичайні збройні сили і збройні сили в Європі 
(Чічелашвілі, 2008, с. 10). Так, у 1996 р. представники України, 
Азербайджану та Грузії підписали угоду про утворення 
Транскавказького транспортного коридору, а 10 жовтня 1997 р. під час 
саміту у Страсбурзі президенти цих держав та президент Молдови 
підписанням угоди створили консультативний форум ГУАМ на основі 
принципів політичної, військової та економічної співпраці (Гал, 2016, 
с. 313). 

Загалом, основними причинами, які сприяли утворенню ГУАМ, 
науковці пропонують вважати наступне: 

1. Політична дезінтеграція пострадянських країн, що традиційно 
перебували під впливом московської політичної еліти, посилення 
негативних тенденцій у політичному житті Російської Федерації – 
стрижневої держави СНД. 
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2. Відсутність можливості оновлення структури СНД, так як 
спостерігається невідповідність її нагальним завданням. 
Для задоволення потреб новоутворених держав необхідно прийняття 
більш дієвих механізмів співпраці. 

3. Формування Союзу РФ і Білорусі, митного союзу, а згодом ЄАС 
є свідченням того, що російська політична еліта, яка також незадоволена 
ефективністю механізмів СНД, нарощує зусилля у напрямку створення 
нових, більш жорстких форм економічного й політичного 
співробітництва РФ з країнами-учасницями колишнього СРСР. 

4. Зусилля нових держав зі зміцнення власного суверенітету 
і незалежності стимулює їхні пошуки у сфері розбудови нових 
міждержавних зв'язків, які більше відповідають їхнім національним 
інтересам. Відбувається формування нових зовнішньополітичних 
орієнтацій, що пов'язано з пошуками більш надійних та рівноправних 
партнерів. 

5. Держави намагаються використати переваги географічного 
розташування, що є вигідним для утворення нових транзитних 
транспортних і енергетичних маршрутів з Європи на Далекий Схід. 
Країни кооперуються задля спільного просування власних інтересів. 

6. Ряд країн, що були республіками СРСР, відчувають недоліки 
у системі власної безпеки і потребують організації співробітництва 
у питаннях розбудови й експлуатації транспортних маршрутів, 
формування механізмів безпеки, зокрема у воєнно-політичній 
й екологічній сферах. 

7. Подібність поглядів лідерів країн ГУАМ на процеси, що 
відбуваються на пострадянському просторі та у світі загалом (Гайдуков, 
2001, с. 139). 

Серед пріоритетних завдань співпраці в межах ГУАМ такі:  
− утворення зони вільної торгівлі;  
− розширення транспортно-енергетичних комунікацій у регіоні;  
− створення спільних механізмів підтримки стабільності в регіоні 

та безпечної роботи транспортно-енергетичних комунікацій;  
− узгодження позицій у зовнішньополітичній сфері та 

налагодження зв'язків організації з іншими міжнародними структурами; 
− створення єдиного інформаційного простору (Гал, 2016, с. 314). 
Члени в рамках ГУАМ співпрацюють за різними напрямами. Так, 

в межах транспортно-енергетичного напрямку співробітництва, який є 
одним з найбільш важливих, передбачено розробку транспортних 
коридорів через території країн-членів ГУАМ, що повинно сприяти 
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розвитку торгівлі, приватного підприємництва, інвестування 
в економіки членів ГУАМ, транзит продукції держав членів ГУАМ – перш 
за все енергоносіїв на європейські ринки (Чекаленко, 2007, с. 12). 

Важливий програмний документ стосовно співробітництва країн в 
транспортній галузі – угода «Про міжнародні мультимодальні 
перевезення вантажів»(Соглашение между правительствами государств-
членов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ 
о международных мультимодальных перевозках грузов), згідно з якою 
держави-члени ГУАМ мають співпрацювати для налагодження 
економічних відносин, торгівлі та транспортного сполучення між 
членами організації, забезпечувати умови для надання послуг 
з мультимодальних перевезень вантажів, зрівняння умов конкуренції 
для всіх видів транспорту (Камінський, 1995, с. 56). 

Відповідно до Стратегії розвитку галузевого співробітництва 
ГУАМ, основна мета співпраці в галузі енергетики – оптимізація 
використання та розвитку наявних нафто-, газотранспортних 
маршрутів, пошук перспективних шляхів поставки енергетичних 
ресурсів, розробка пропозицій для зниження рівня залежності країн від 
імпорту ресурсів (Чекаленко, 2007, с. 12.). 

В рамках торгівельно-економічного напрямку співробітництва 
відмінено мита, кількісні обмеження у взаємній торгівлі, інші 
перешкоди, що заважають вільному пересуванню товарів та послуг 
(Чекаленко, 2007, с. 12). 

Серед інших напрямків співробітництва України та ГУАМ є сфера 
туризму, інформаційних технологій, освіти, культури, науки, сфери 
безпеки та оборони (Гал, 2016, с. 314). 

Керівні органи ГУАМ – щорічна зустріч глав держав, засідання 
міністрів закордонних справ та комітет національних координаторів. У 
якості вищого органу ГУАМ визначена щорічна зустріч глав держав. 
Головування в ГУАМ держав-учасниць відбувається за алфавітом в 
період між зустрічами глав держав (Чічелашвілі, 2008, с. 9). 

Глави держав на зустрічах приймають рішення стосовно:  
− основних напрямів політичного, економічного та гуманітарного 

співробітництва в рамках ГУАМ; 
− створення спеціалізованих органів ГУАМ; 
− узгодження позицій щодо актуальних проблем світового рівня. 
Виконавчий орган ГУАМ – засідання міністрів закордонних справ, 

яке відбувається, переважно, двічі в рік. 
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Під час засідань міністри закордонних справ обговорюють 
питання реалізації домовленостей в межах ГУАМ, а також готують 
пропозиції для розгляду на зустрічах Глав держав стосовно подальшого 
розвитку і поглиблення співпраці в рамках ГУАМ (Камінський, 1995, 
с. 54). 

У 1999–2001 рр. позначилися майже всі основні концепти та ідеї, 
що стосувалися перспектив розвитку об'єднання, включаючи 
можливості його розширення за рахунок Польщі, Румунії та Болгарії, 
а також перетворення в міжнародну структуру. Ялтинський саміт ГУУАМ 
(6–7 червня 2001 р.) прийняв за ініціативою України Хартію організації, 
яка містила ряд положень статутного характеру і конкретизувала мету 
діяльності (Толстов, 2008, с. 41). 

Окреслені в Ялтинській хартії 2001 р. плани перетворення ГУУАМ 
в повноцінну транснаціональну організацію здійснювалися в 
уповільненому режимі. До того ж в 2002–2004 рр. в ході переговорів між 
Києвом і Москвою вдалося узгодити і нормалізувати середньострокові 
умови поставок і транзиту через українську територію російської нафти 
і газу, що зміцнювало статус України як основної транзитної держави 
і сприяло зниженню напруженості у відносинах з РФ, найбільш помітної 
в 2002–2004 рр. (Толстов, 2008, с 42). 

У липні 2002 р. країни-члени підписали угоду про формування 
зони вільної торгівлі, в 2004 р. прийняли рішення про створення 
Парламентської асамблеї ГУУАМ (Чічелашвілі, 2008, с. 10). 

Новими елементами політичного позиціонування ГУАМ на саміті 
в Кишиніві (22 квітня 2005 р.) стали розробка плану врегулювання 
конфлікту в Придністров'ї і декларування готовності сприяти 
демократизації пострадянського простору (Будзович, 2015, с. 83). 

У 2006–2007 рр. плани ГУАМ були зосереджені на трьох основних 
напрямках: ідея про створення спільного простору видобутку і транзиту 
енергоносіїв, проект енерготранспортного коридору на основі 
використання нафтопроводу Одеса–Броди, спільне представництво 
і просування інтересів країн-учасниць на міжнародній арені. Останній 
аспект передбачає створення миротворчих структур і їх потенційне 
використання в зонах локальних конфліктів. На стадії Бакинського 
саміту Організації (18–19 червня 2007 р.) була досягнута попередня 
домовленість про створення спільного миротворчого батальйону ГУАМ 
(530 осіб), запропонованого для заміни в зоні конфліктів військових 
підрозділів РФ, що діють за мандатом ООН, СНД або відповідно до 
регіональних домовленостей (Мартиросян, 2018). 
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30 червня – 1 липня 2008 р. в Батумі (Грузія) відбувся Третій саміт 
ГУАМ. У саміті брали участь делегації 25 держав і міжнародних 
організацій. На саміті було підписано ряд документів, в тому числі 
Батумська декларація «ГУАМ – об'єднуючи схід Європи», яку схвалили 
президенти 5 держав – Азербайджану, України, Грузії, Литви та Польщі 
(Мальський, 2013, с. 51). 

Протягом 2009–2014 рр. інтерес до ГУАМ дещо знизився, однак з 
2015 р. в певній мірі почав відновлюватись. 3 грудня 2015 р. в рамках 
зустрічі ГУАМ – Японія була підписана програма співпраці (Мартиросян, 
2018). 

27 березня 2017 р. у Києві був проведений саміт країн-учасниць 
Організації, головною темою якого називалася повномасштабна 
організація договору про вільну торгівлю та транспортний коридор 
в рамках ГУАМ (Мартиросян, 2018). 

27 вересня 2018 р. відбулося дванадцяте засідання Бюро 
Парламентської Асамблеї ГУАМ за участю всіх членів делегацій, а також 
третє спільне засідання Комітетів Парламентської Асамблеї ГУАМ 
(Мартиросян, 2018). 

Крім цього, відбулася чергова зустріч членів Бюро Парламентської 
Асамблеї ГУАМ та Президії Балтійської Асамблеї. За підсумками цієї 
зустрічі було прийнято спільну заяву, в якій: 

– відзначається потенціал Організації за демократію та 
економічний розвиток – ГУАМ, який необхідно вивчити для сприяння 
багатостороннього регіонального співробітництва і, таким чином, 
сприяти формуванню цього географічного простору, що має зростаюче 
геостратегічне значення, як зони миру, безпеки, стабільності і сталого 
розвитку; 

– підкреслюється стратегічна важливість забезпечення 
взаємозв'язку у сфері транспорту та енергетики у великому 
географічному просторі від Каспійського до Чорного і далі до 
Балтійського моря; 

– засуджуються продовження актів збройної агресії проти держав-
членів ГУАМ і в цьому зв'язку систематичні і серйозні порушення прав 
людини і основних свобод, безпідставні затримання, захоплення 
заручників, великомасштабні переміщення, етнічні чистки та інші 
протиправні дії на окупованих територіях, що призводить до подальшої 
ескалації ситуації в регіонах.  

Заявляється про тверду підтримку незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканності міжнародно визнаних 
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кордонів держав-членів ГУАМ і мирного врегулювання конфліктів на 
основі цих принципів (Мартиросян, 2018). 

Проте не дивлячись на прийняту стратегію розвитку організації, 
можна виокремити ряд проблем, які заважають реалізувати поставлені 
цілі: 

1. Відсутність чіткого визначення пріоритету співробітництва 
та профілю організації. Серед усієї програми розвитку ГУАМ 
зосередилась тільки на транспортній сфері та окремих питаннях 
туристичного, митного співробітництва та боротьбі із злочинністю. 
Проте стратегія торгівельно-економічного співробітництва та 
визначення можливих сфер співробітництва у рамках «демократичного 
розвитку» так і не була реалізована. 

2. Низька зацікавленість країн-членів у співробітництві саме 
у форматі ГУАМ. У своїй діяльності організація залишається 
орієнтованою на двостороннє співробітництво. Пріоритетом 
залишаються регіональні об’єднання та ініціативи. 

3. Відсутність пріоритету європейської інтеграції 
в Азербайджану. Азербайджан фактично залишається відокремленим 
після підписання Угод про Асоціацію з ЄС Україною, Грузією та 
Молдовою. Обумовлена зона вільної торгівлі та інші формати 
співробітництва у рамках угод про асоціацію об’єднують три країни, 
і залишають четверту поза цими проектами та фінансовими 
інструментами. 

4. Відсутність інформування. Через неспроможність створення 
каналу інформування населення про досягнення організації виникла 
недовіра та упереджене ставлення з боку міжнародних партнерів 
та всередині країн-учасниць.  

5. Відсутність громадського залучення. Організація 
не використовує експертний та академічний рівень співробітництва до 
вироблення пріоритетів і рекомендацій. 

На даному етапі діяльності ГУАМ спільне прагнення країн до 
широкої економічної інтеграції розвивається на тлі розбіжностей 
в політичний сфері. Так, виникають питання, які переважно пов'язані із 
відмінністю акцентів позицій сторін щодо функціональної складової 
Союзу. Це можна пояснити різним ступенем впливу Росії, зумовленим 
можливостями реалізації її інтересів, і регіональними умовами 
(Камінський, 1995, с. 59). 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Перспективи ГУАМ як міжнародної організації співробітництва 
залежать від того наскільки добре буде усвідомлений досвід першого 
етапу її існування всіма країнами-учасницями, від одноголосного 
рішення стосовно їхньої зацікавленості в майбутній енергійній 
і продуктивній співпраці. 

Подальший розвиток ГУАМ вимагає вдосконалення конкретних 
форм і механізмів співробітництва, у першу чергу у сфері економічних 
зв’язків. Для забезпечення подальшого існування та розвитку існує 
необхідність створення та наповнення програми організації 
економічними проектами. Звертаючи увагу на проблему функціонування 
ЗВТ ГУАМ, необхідно змінити стратегію розвитку організації 
розподіливши функції: наприклад, зосередити Азербайджан на 
економічному співробітництві з ЄврАЗЕС, що могло б дозволити ГУАМ 
відігравали роль «економічного посередника» з ЄврАЗЕС. Одним із 
проектів ГУАМ є «Транспортний коридор». Для його реалізації необхідно 
модернізувати інфраструктуру (мости і магістралі), що вимагає великих 
фінансових вкладень. Залучення іноземних та приватних інвестицій 
могла б вирішити проблему фінансування.  
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МІЖНАРОДНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КРАЇНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА 
СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 
Міжнародні форми взаємодії між державами Центральної та 

Східної Європи, зокрема Вишеградська група, Міжнародний 
Вишеградський Фонд, програма «Східне партнерство» та ініціативи в 
її межах, є важливими кроками в побудові регіональної стабільності та 
демократії. Такі форми взаємодії між державами зазначених регіонів 
Європи є актуальними та важливими, особливо через постійний тиск та 
агресивну поведінку Російської Федерації. Держави Центральної та 
Східної Європи змушені консолідувати зусилля та посилити 
співробітництво для збереження національної ідентичності та 
територіальної цілісності.  

Метою статті є розгляд сучасного стану форм взаємодії між 
державами Центральної та Східної Європи, а також визначення 
передумов і перспектив для створення нових об’єднань між державами 
даних регіонів.  

У статті розглядаються причини формування існуючих форм 
взаємодії між державами Центральної та Східної Європи, аналізуються 
ефективність та результативність таких форматів співробітництва між 
даними державами. Також наводяться варіанти можливих об’єднань між 
державами Центральної та Східної Європи на основі спільних інтересів 
та проєктів, для відстоювання своїх позицій на міжнародній арені. На тлі 
дестабілізуючих дій Російської Федерації в регіонах Центральної та 
Східної Європи впродовж останніх років, зміцнення міжнародних форм 
взаємодії між державами даних регіонів є надзвичайно важливим.  

Ключові слова. Вишеградська група; Міжнародний 
Вишеградський Фонд; Східне партнерство; Центральна Європа; Східна 
Європа. 
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International Forms of Interaction between the Countries 
of Central and Eastern Europe at the Beginning of ХХІst Century 

International forms of cooperation between the countries of Central 
and Eastern Europe, including the Visegrad Group, the International Visegrad 
Fund, the Eastern Partnership and initiatives within it, are important steps 
in building regional stability and democracy. That forms of interaction 
between the countries of these regions of Europe are relevant and important, 
owing to the constant pressure and aggressive behavior of the Russian 
Federation. The countries of Central and Eastern Europe should to consolidate 
their efforts and strengthen cooperation to preserve national identity and 
territorial unity. 

The purpose of the article is to consider the current state of interaction 
between the countries of Central and Eastern Europe, as well as the 
prerequisites and prospects for creating new form of interaction between the 
countries of these regions.  

The article review the main reasons of formation of existing forms 
of cooperation between the states of Central and Eastern Europe, likewise 
analyzes the efficiency and effectiveness of such formats of cooperation 
between these states. There are also options for possible unions between 
countries Central and Eastern Europe based on common interests 
and projects, to defend their position in the international arena. 

Due to the destabilizing actions of the Russian Federation in the Central 
and Eastern European regions in recent years, strengthening the international 
forms of interaction between the states of these regions is extremely 
important. 

Key words: the Visegrad Group; International Visegrad Fund; 
the Eastern Partnership; Central Europe; Eastern Europe. 
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Международные формы взаимодействия между 

государствами Центральной и Восточной Европы в начале ХХІ века 
Международные формы взаимодействия между государствами 

Центральной и Восточной Европы, в частности Вышеградская группа, 
Международный Вышеградский Фонд, программа «Восточное 
партнерство» и инициативы в ее пределах, являются важными шагами 
в создание региональной стабильности и демократии. Такие формы 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

151 

взаимодействия между государствами указанных регионов Европы 
актуальны и важны, особенно из-за постоянного давления 
и агрессивного поведения Российской Федерации. Государства 
Центральной и Восточной Европы вынуждены консолидироваться и 
укрепить сотрудничество для сохранения национальной идентичности 
и территориальной целостности. 

Целью статьи является рассмотрение современного состояния 
форм взаимодействия между государствами Центральной и Восточной 
Европы, а также определение первопричин и перспектив для создания 
новых объединений между государствами данных регионов. 

Также приводятся варианты возможных объединений между 
государствами Центральной и Восточной Европы на основе общих 
интересов и проектов, для отстаивания своих позиций 
на международной арене. На фоне дестабилизирующих действий 
Российской Федерации в регионах Центральной и Восточной Европы в 
течение последних лет, укрепления международных форм 
взаимодействия между государствами данных регионов является 
чрезвычайно важным. 

Ключевые слова: Вышеградская группа; Международный 
Вышеградский Фонд; Восточное партнерство; Центральная Европа; 
Восточная Европа. 

 
Вступ 
Регіон Центральної та Східної Європи, завжди був осередком 

протистоянь між сильнішими акторами, проте після чергової зміни 
світового порядку, держави вирішили шукати альтернативи для 
посилення власної позиції на міжнародній арені. Безсумнівно, регіон має 
унікальне геополітичне розташування, тому держави зіштовхуються з не 
менш специфічними викликами та загрозами. В результаті, створення 
об’єднань різного характеру між країнами є необхідними для їх 
існування на політичній карті світу, особливо на тлі військових дій 
Російської Федерації проти України впродовж 2014–2020 рр. Слід 
зазначити, що Вишеградська група та програми за підтримки ЄС, 
зокрема «Східне партнерство», вважаються найбільш успішними 
формами взаємодії держав Центрального та Східного регіону Європи. 
У той же час, наявність таких об’єднань не гарантує сталого розвитку та 
демократії, які можливі лише за умови спільної позиції всіх держав 
Центрального та Східного регіону Європи. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Передумови створення та етапи розвитку міжнародних форм 

взаємодії між країнами Центральної та Східної Європи досліджували 
в своїх працях чимало вчених та авторів, зокрема Ф. Ларрабі, А. Басора, 
П. Вишневський, Р. Мюррей, Й. Джаннінг, А. Мюллер, С. Деннісон, 
І. Загребельний та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
В постбіполярній системі міжнародних відносин перед державами 

Центральної та Східної Європи постало питання про створення нових 
форматів співробітництва. В умовах відкритої російської агресії проти 
України, держави зазначених регіонів мають посилити співробітництво 
як на державному так і на громадському рівнях, для збереження 
суверенітету та суб’єктності на міжнародній арені.  

Формулювання цілей статті 
Застосовуючи відповідні методи, визначити стан сучасних 

міжнародних форм взаємодії між державами Центральної та Східної 
Європи, а також перспективи створення нових форматів співробітництва 
в даному регіоні.  

Виклад основного матеріалу дослідження 
Держави Центральної та Східної Європи, не мали змогу самостійно 

визначати ані економічний, ані політичний курс аж до розпаду 
Радянського Союзу. Це зумовлено тим, що більшість країн цих регіонів, 
входили до СРСР або до «радянської зони впливу», а тому будь-які 
дискусії щодо їх культурної, етнічної чи релігійною приналежності були 
достатньо проблематичними.  

Ситуація кардинально змінилася після того як світ перестав 
перебувати в біполярній системі міжнародних відносин. Держави, 
які щойно отримали незалежність повинні були заповнити політичний і 
економічний вакуум, рішенням для такої ситуації в лютому 1991 р. стало 
створення Вишеградської групи (В4). Заснування Вишеградської групи 
відбулося за участі представників трьох держав – Республіки Польщі, яку 
представляв Лех Валенса, Чехословацької Федеративної Республіки в 
особі Вацлава Гавела, та прем’єр-міністра Угорської Республіки – Йожефа 
Анталла. Під час зустрічі перших глав держав була підписана Декларація 
про співпрацю між Чеською та Словацькою Федеративною Республікою, 
Республікою Польща та Угорською Республікою на шляху до 
європейської інтеграції (Visegrad Declaration, 1991), яка офіційно 
підтвердила створення Вишеградської групи 
в центральноєвропейському регіоні. До того ж, під час зустрічі, 
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неодноразово наголошувалося на рівноправності відносин між 
державами Вишеграду, дотриманні основоположних прав і свобод 
людини та підтримці стабільності в Центральній Європі. Основна мета 
об’єднання зазначених держав, полягала у вираження спільних інтересів, 
зокрема, інтеграції до європейських структур та НАТО.  

В перші роки свого існування, Вишеградська група зосередила свої 
зусилля на викоріненню радянської тоталітарної системи, відновленню 
демократичних процесів та проведенню рішучих економічних реформ, 
зокрема, здійсненню переходу до сучасної ринкової економіки. 
Зазначимо, що в 1992 р. держави Вишеградської групи підписали між 
собою Центральноєвропейську асоціацію зони вільної торгівлі (CEFTA). 
По-перше, це створило субрегіональну зону вільної торгівлі, відбулася 
певна лібералізація торгівлі товарами та послугами, спростилася 
процедура подальших економічних угод. По-друге, дана угода надавала 
можливість набуття членства іншим державам, які також прагнули до 
євроінтеграції, зокрема, вже в другій половині 1990-х рр. до неї 
приєдналися Болгарія, Румунія та Словенія. Вважаємо, що створення 
такої економічної угоди, продемонструвало потенціал В4, який виявився 
достатнім для співпраці та координації зусиль, особливо це стало 
прикладом досягнення своїх інтересів в регіоні для інших держав.  

Впродовж 1991–1993 рр.  держави Вишеградської групи підписали 
угоди про асоціацію з Європейським Союзом, таким чином держави 
підтвердили непохитність своїх намірів. Зазначимо, що роль 
Вишеградської групи жодним чином не передбачала створення 
противаги Європейському Союзу (ЄС), об’єднання було проміжним 
етапом для досягнення цілей чотирьох держав, які змогли 
скоординувати свої зусилля. У 1993 р. Чехословаччина розділилася на дві 
окремі держави – Чеську Республіку та Словацьку Республіку, 
так Вишеградська трійка перетворилася на четвірку. Після створення 
нових держав, між учасниками Вишеградської групи виникли 
розбіжності, оскільки уряд Словаччини очолив проросійський та 
авторитарний політик – Владімір Мечіар. Під час його каденції 
Словаччина найповільніше серед членів Вишеградської групи 
здійснювала економічні трансформації, як наслідок, процес вступу до 
НАТО уповільнився. Проте, ситуація кардинально змінилася після того 
як в Словаччині пройшли демократичні вибори, і вже під час саміту  
«…в Будапешті прем’єр міністрів Польщі, Чехії та Угорщини 21 жовтня 
1998 року була задекларована приналежність Словаччини до Вишеграду, 
що є свідченням нового етапу вишеградської співпраці. Було 
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проголошено про співпрацю у переговорному процесі з Європейським 
союзом, а також про підтримку інших країн регіону на шляху інтеграції. 
Однією із основних цілей було визначено членство Словаччини в НАТО» 
(Буглай, 2015). 

Новий етап співробітництва Вишеградської групи почався в 
2004 р., одразу після отримання членства в ЄС та НАТО. Зокрема,  
В4 підписала Кромерізьку Декларацію, в якій наголошувалося, що 
держави Вишеградської групи рішуче підтримують цілі Європейського 
Союзу для досягнення ще більшої інтеграції в європейських структурах, 
а також розширення ЄС. «Ми готові надати допомогу державам, які 
планують вступити до ЄС, зокрема, поділитися своїм досвідом та 
знаннями в кожній зі сфер» (Visegrad Declaration, 2004). До того ж, 
держави визначили пріоритети подальшого співробітництва в межах 
Вишеградської четвірки, Євросоюзу та НАТО, а також з міжнародними 
організаціями та іншими державами, які зацікавлені у співробітництві з 
В4. Таким чином, Вишеградська група продемонструвала шлях 
досягнення євроінтеграції для держав Східної і Південної Європи.  

Вишеградська четвірка тривалий час не мала жодного механізму 
який так чи інакше регулював би її діяльність. До того як держави  
В4 вступили в ЄС та НАТО, координація зусиль та співпраці 
здійснювалася на рівні зустрічей як офіційних представників держав так 
і окремих спеціалістів. Підписавши Кромерізьку Декларацію  
В4 окреслила не лише пріоритети у співробітництві, а й виробили 
певний механізм, який регулює діяльність В4. Зокрема, план розвитку та 
стратегії пропонує головуюча держава Вишеградської групи, яка 
змінюється щороку в порядку черги. Також, встановлено, що перед 
обранням головуючої держави Групи, обов’язково проводиться 
офіційний саміт за участі прем’єр-міністрів держав-учасниць. Окрім 
цього, вищі посадові особи держав, часто проводять неофіційні зустрічі 
перед міжнародними заходами для того щоб мати спільну позицію в тих 
чи інших питаннях. Таким способом, Вишеградська четвірка в черговий 
раз підкреслила високий рівень координації зусиль між державами, що 
прагнуть зберегти власну політичну незалежність навіть після 
отримання членства в Євросоюзі.  

У 2000 р. за ініціативи В4 створено Міжнародний Вишеградський 
фонд (IVF). Основна мета даного Фонду передбачає посилення 
культурного співробітництва як в межах Вишеградської четвірки так і з 
державами Центральної та Східної Європи. Діяльність інституції 
здійснюється методами академічної, грантової чи стипендіальної 
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підтримки наукових, культурних, освітніх та туристичних проєктів, 
зокрема між державами В4 регулярно відбуваються молодіжні обміни.  

Достатньо ефективним методом поширення інформації про 
діяльність Міжнародного Вишеградського Фонду виявилася публічна 
дипломатія. Так, її здійснюють держави В4 у своїх зовнішніх 
дипломатичних установах, які знаходяться в державах Центральної та 
Східної Європи. Насамперед, під час проведення відкритих лекцій чи 
зустрічей з представниками Вишеградського Фонду та цільовою 
аудиторією, на яку орієнтована його діяльність. Певна річ, молодь, 
фахівці чи кваліфіковані працівники отримують необхідну інформацію 
щодо програм Фонду, зокрема для участі в його проєктах. З цієї причини, 
до держав Вишеградської четвірки часто емігрує інтелектуальна частина 
громадян, які брали участь проєктах чи програмах Фонду. Проте, 
з іншого боку, отримавши необхідні навички та досвід під час 
проходження програм і проєктів, що пропонує Фонд, громадяни можуть 
впровадити і застосувати їх на користь і в межах Батьківщини. Вважаємо, 
що такий спосіб не лише зміцнює культурні зв’язки між громадянами 
держав, а й покращує політичні відносини між державами загалом, 
оскільки, діяльність Міжнародного Вишеградського Фонду передбачає 
постійне співробітництво з державами, громадяни якої можуть брати 
участь в його програмах.  

У 2020 р. відзначається 20-та річниця зі створення Міжнародного 
Вишеградського Фонду. З цієї причини, Вишеградська четвірка 
окреслила першочергові пріоритети його подальшого існування 
і діяльності. Так, наголошено на важливості зміцнення відносин саме між 
громадянами держав В4, зокрема, шляхом залучення міжнародних 
неурядових організацій. Звертається увага на поширенні інформації про 
діяльність Фонду серед громадян Вишеградської четвірки, тому 
кількість програм Фонду і проєктів на місцевому рівні планується 
збільшити.  

Варто виокремити регіональну програму «Східного партнерства» 
(СхП), яка реалізується в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС). 
Ідею даної програми було запропоновано Польщею, за підтримки Швеції 
під час засідання Ради ЄС у 2008 р. Основна мета створення такої 
програми полягала у посиленні політичних та економічних відносин між 
державами-членами ЄС та шістьма східноєвропейськими державами - 
Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. 
Зазначимо, деякі європейські держави досить скептично ставилися до 
такої ініціативи, зокрема через глобальну фінансову кризу і економічну 
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рецесію в 2008 р. Проте, в травні 2009 р. відбувся перший саміт Східного 
партнерства, «…за відсутності лідерів десяти провідних західних держав, 
а також двох з шести запрошених держав – Білорусі та Молдови, 
«східним партнерам» була обіцяна лібералізація візового режиму, 
а також диференційований підхід до підписання угоди про посилене 
партнерство» (Зуб, 2018). 

За результатами Празького саміту була ухвалена Спільна 
декларація Східного партнерства, яка стала одним з ключових 
документів, які визначили цілі та стратегії програми. В даній Декларації 
наголошується, що основна мета Східного партнерства полягає 
у створенні необхідних умов, які пришвидшують політичну та 
економічну інтеграцію між Європейським Союзом та зацікавленими 
державами-партнерами (Council of the European Union, 2009). 

Відповідно, для досягнення такої мети необхідно провести ряд 
політичних та соціально-економічних реформ в державах-учасницях 
Східного партнерства, а також зміцнити відносини безпосередньо з ЄС. 
Програма СП передбачала поступове підписання угод про асоціацію з ЄС, 
створення зони вільної торгівлі на основі гармонізації національних 
законодавств з нормативно-правовою базою ЄС, лібералізацію візового 
режиму а також посилення співробітництва в енергетичній галузі. Слід 
звернути увагу, що участь у СхП не гарантує державам-партнерам 
в майбутньому вступ до ЄС, навіть за умови досягнення всіх цілей 
програми. В результаті, таке твердження часто викликає сумніви як зі 
сторони членів ЄС, так і держав-партнерів щодо доцільності здійснення 
програми.  

Однак, СхП може використовуватися в якості додаткового 
майданчику для переговорів чи певного форуму не лише між державами-
членами ЄС та державами партнерами, а й самостійно між шістьма 
державами Східного партнерства. Особливо під час регіональних 
проблем, які можуть вплинути на побудову стабільних відносин 
з Брюсселем.  

Варто зауважити, що Східне партнерство має достатньо сильну 
інституційну структуру. Так, раз на два роки проводиться саміт за участі 
глав держав-членів ЄС та держав партнерів, які беруть участь в програмі 
СхП. Основна мета зустрічей глав держав у такому форматі полягає 
увизначенні подальших цілей та напрямків діяльності СхП. Також, 
принаймні раз в рік проводяться зустрічі на рівні міністрів закордонних 
справ держав партнерів та членів ЄС. Під час таких зустрічей, зазвичай, 
обговорюються не лише результати, які вдалося досягти за конкретний 
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проміжок часу, а й перспективи для майбутнього зміцнення відносин 
між державами.  

В межах програми існує Парламентська асамблея Східного 
Партнерства (ПА ЄВРОНЕСТ), в якій держави можуть брати участь за 
власним бажанням. Важливою подією в межах СхП можна вважати 
створення Форуму громадянського суспільства, який заохочує 
громадськість збільшити свою роль у здійсненні ініціатив СхП. В межах 
Форуму існує декілька ініціативи, які передбачають обміни студентів, 
молодіжні програми і співробітництво між навчальними закладами 
держав-членів ЄС та держав-партнерів, такі як «ЕРАЗМУС», «ТЕМПУС» 
чи «Молодь в дії». Такі програми допомагають зміцнювати зв’язки між 
ЄС та державами-партнерами, проте не всі члени Східного партнерства 
мають однакове ставлення до євроінтеграції.  

З самого початку Східного партнерства кожна з шести держав 
намагалася отримати індивідуальну вигоду від участі в цій програмі. Так, 
під час Варшавського саміту в 2011 р., Україна, Молдова та Грузія 
одноголосно підтвердили свої наміри щодо отримання членства в ЄС, 
розглядаючи участь в СхП як проміжний етап. Незважаючи на це, інші 
три держави-партнери – Азербайджан, Вірменія та Білорусь – 
продовжують здійснювати зовнішню політику під російським впливом 
та не вбачають в євроінтеграції зовнішньополітичну мету. Не менш 
важливим фактом залишається дестабілізація регіонів СхП шляхом 
військових конфліктів та сепаратизму, з якими зіткнулися п’ять із шести 
держав-партнерів, зокрема на територіях Грузії - Південна Осетія та 
Абхазія; України – частини Донецької і Луганської областей та Крим; 
Молдови – регіон Придністров’я, а також загострення відносин між 
Вірменією та Азербайджаном через територію Нагірного Карабаху. 
Очевидно, що для вирішення вищезазначених конфліктів необхідно 
докласти зусилля та бажання як зі сторони ЄС так і зі сторони Російської 
Федерації, оскільки за весь час існування програми СхП жодна з держав-
партнерів не змогла самостійно розв’язати ці конфлікти.  

Так, програму Східного партнерства повністю підтримують 
Балтійські держави та Польща, зазвичай, шляхом зміцнення 
двостороннього співробітництва з державами-партнерами та 
послідовної підтримки останніх на міжнародній арені, проте більшість 
членів ЄС на чолі з провідними державами – Францією та 
Великобританією – незацікавлені ані в програмі Східного партнерства, 
ані в співробітництві з державами-учасницями.  
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Очевидно, що програма Східного партнерства потребує 
реформування, зокрема чіткої позиції зі сторони ЄС щодо конфліктів, 
які відбуваються в державах-партнерах та визначення конкретної мети, 
яку держави можуть досягти шляхом участі в СхП. Безсумнівно, варто 
збільшити фінансування програми, яке все частіше стає предметом 
постійних дискусій між членами ЄС. Варто також змінити сам формат 
Східного партнерства, зокрема посилити увагу на співробітництві лише 
з державами, які визначили європейський шлях розвитку пріоритетом 
та підписали Угоди про асоціацію з ЄС і впровадили безвізовий режим 
(Грузія, Молдова та Україна). Для цих держав «Східне партнерство», 
попри свою недосконалість, уособлює певну платформу, яка надає шанс 
отримати політичну і економічну підтримку від європейської спільноти. 
А для ЄС ініціатива «Східного партнерства» в першу чергу є можливістю 
зміцнити свою присутність в східноєвропейському регіоні шляхом 
фінансової підтримки чи співробітництва в певних галузях.  

Незважаючи на недостатню підтримку програми «Східне 
партнерство» від більшості членів ЄС, учасники В4 залишаються одними 
з небагатьох, хто впродовж всього періоду підтримують і розвивають 
відносини з державами СхП. Крім цього, міністри закордонних справ 
держав В4 неодноразово заявляли про пріоритетність співробітництва з 
державами-партнерами. Так, Яцек Чапутович, міністр закордонних справ 
Польщі, під час Міжнародної конференції з нагоди 10-ої річниці 
створення «Східного партнерства» в 2019 р., заявив про беззаперечну 
підтримку євроінтеграційних намірів держав-партнерів, наголосивши: 
«Якщо такий запит про початок перемовин з’явиться, ми повинні 
відповісти позитивно, аби показати нашу підтримку для країн регіону» 
(Європейська правда, 2019). Більше того, міністр впевнений, 
що програма «Східне партнерство» повинна перейти на новий етап 
розвитку, зокрема в порядку черги обирати головуючу державу-лідера, 
яка представлятиме інтереси шести держав даної програми.  

Зазначимо, що держави В4 активно беруть участь в реалізації 
основних цілей СхП, але найбільший інтерес вони проявляють саме у 
регіональному розвитку демократичних процесів та побудові 
громадянського суспільства в шести державах-партнерах. Реалізація 
таких намірів відбувається через Міжнародний Вишеградський Фонд, 
а саме в рамках програми «Вишеградська четвірка і Східне партнерство» 
(V4EaP).  

Дана програма була ініційованою 2011 р., ще до початку запуску 
програми «V4EaP», Вишеградська четвірка на спільних умовах 
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здійснювала реалізацію проєктів на територіях СхП в рамках 
Міжнародного Вишеградського Фонду. Проте, створення окремої 
програми для держав-партнерів дозволило інтенсивніше зміцнювати 
вже встановленні відносини між В4 та державами-партнерами. 

Одним з основних факторів, які впливають на створення проєктів 
в рамках програми «V4EaP» є таким – кожна з держав В4 та принаймні 
дві держави-партнера повинні бути залученими до їх реалізації. Такий 
формат співробітництва є вигідним як для держав Вишеградської групи 
так і для держав СхП (принаймні для України, Молдови та Грузії).  
По-перше, взаємодія з державами-партнерами посилює позиції та вплив 
Вишеградської групи на регіони, в яких здійснюється програма 
«Східного партнерства». По-друге, держави-партнери які обрали 
європейський шлях розвитку – Україна, Молдова та Грузія – можуть 
розглядати В4 не лише як вірних союзників, а й як прототип, для 
створення власного об’єднання з визначеною метою. В статті вже 
зазначалося про недостатньо активну участь Білорусі на державному 
рівні в програмі СхП, проте за умови зміни авторитарного режиму та 
стрімкого розвитку демократичних процесів, дана держава може стати 
ключовим елементом у формуванні нового формату співробітництва 
з проєвропейські налаштованими державами Східного партнерства. Так, 
існує достатньо позитивна тенденція, яка свідчить про бажання 
громадян Білорусі приєднатися до європейської спільноти, зокрема 
активна участь білоруських неурядових організацій у Форумі 
громадянського суспільства. Тому, держави Центральної та Східної 
Європи мають шанс створити нові форми взаємодії, які б не лише 
відповідали демократичним принципам, а й зміцнювати суб’єктність 
держав даних регіонів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Підсумовуючи все вищесказане, можна дійти висновку що сучасні 
міжнародні форми взаємодії держав Центральної та Східної Європи є 
недостатньо розвинутими для підтримки стабільності в обох регіонах. 
Винятком є Вишеградська група, але навіть її внутрішньополітичні 
рішення, особливо що стосуються національної ідентичності, часто 
викликають засудження зі сторони членів ЄС. Без створення чіткої 
стратегії та ефективної форми співробітництва з іншими державами 
Центрального та Східного регіонів Європи, сталий розвиток 
вишеградських держав є лише питанням часу. Зміцнення двосторонніх 
відносин між країнами даних регіонів має стати першочерговим 
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завданням для політичних еліт. А на тлі кризових явищ не лише в ЄС,  
а й в світовій міжнародній спільноті загалом, військових дій Російської 
Федерації проти України – розробка військово-політичних форм 
взаємодії між державами Центральної та Східної Європи є необхідним, 
для збереження державного суверенітету та суб’єктності на міжнародній 
арені.  
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ДОСВІД СУЧАСНОЇ ЯПОНІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ І НАПРЯМКІВ 
РОЗВИТКУ М’ЯКОЇ СИЛИ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

ЯК ОДНОГО З ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

З кін. ХХ ст. світ все більше зацікавлюється і поступово частіше 
звертається до такого інструменту зовнішньої політики як «м’яка сила», 
на противагу «жорсткій силі». Світова спільнота бореться за мирне 
вирішення конфліктних ситуацій, а то і взагалі їх запобігання або навіть 
попередження. Для пом'якшення і зміцнення міжнаціональних зв'язків, 
у першу чергу, допомагає не що інше, як культурна дипломатія, яка 
лояльно налаштовує суспільство однієї країни по відношенню до 
суспільства іншої. В Японії застосування інструментарію «м’якої сили» 
лежить в основі запозичення успішного зарубіжного досвіду, 
доповненого національною специфікою й орієнтованого у кінцевому 
результаті на досягнення національних інтересів. У статті розглянуто 
досвід Японії щодо організації використання «м’якої сили» і культурної 
дипломатії як одного з її інструментів за конкретними напрямками: у 
сфері культури та просування мови, співпраці в галузі освіти, а також 
участі в програмах і проектах офіційної допомоги розвитку. 

Ключові слова: Японія; Японський фонд; «м’яка сила»; культурна 
дипломатія; Cool Japan; японська мова і культура; японські центри; 
сприяння міжнародного розвитку; JICA; міжнародне співробітництво; 
культурні обміни. 
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Modern Japan Experience in the Usage and Directions of the Soft 

Power and Cultural Diplomacy Development as One of its Tools 
Starting from the late XXth century, the world is becoming more and 

more interested and gradually turning to such a foreign policy instrument as 
“soft power” as opposed to “hard power”. The world community is fighting for 
a peaceful solution to conflict situations, and even their prevention or even 
prevention. To soften and strengthen interethnic ties, first of all, it helps 
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nothing more than cultural diplomacy, which is loyal to the society of one 
country in relation to the society of another. In Japan, the use of soft power 
tools is the basis for borrowing successful foreign experience, complemented 
by national specifics and ultimately focused on achieving national interests. 
The article examines Japan's experience in organizing the use of “soft power” 
and cultural diplomacy as one of its tools in specific areas: in the field of 
culture and language promotion, cooperation in education, as well as 
participation in official development assistance programs and projects. 

Key words: Japan; Japanese Foundation; “soft power”; cultural 
diplomacy; Cool Japan; Japanese language and culture; Japanese centers; 
promoting international development; JICA; international cooperation; 
cultural exchanges. 
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Опыт современной Японии по использованию и направлению 
развития мягкой силы и культурного дипломатии как одного из ее 
элементов 

С кон. ХХ века мир все больше интересуется и постепенно чаще 
обращается к такому инструменту внешней политики как мягкая сила, 
в противовес жесткой силе. Мировое сообщество борется за мирное 
решение конфликтных ситуаций, а то и вовсе их предотвращение или 
даже предупреждение. Для смягчения и укрепления межнациональных 
связей в первую очередь помогает не что иное, как культурная 
дипломатия, которая лояльно настраивает общество одной страны по 
отношению к обществу другой. В Японии применение инструментария 
«мягкой силы» лежит в основе заимствования успешного зарубежного 
опыта, дополненного национальной спецификой и ориентированного в 
конечном счете на достижение национальных интересов. В статье 
рассмотрен опыт Японии по организации использования «мягкой силы» 
и культурной дипломатии как одного из её инструментов по 
конкретным направлениям: в сфере культуры и продвижения языка, 
сотрудничества в области образования, а также участия в программах 
и проектах официальной помощи развитию. 

Ключевые слова: Япония; Японский фонд; «мягкая сила»; 
культурная дипломатия; Cool Japan; японский язык и культура; японские 
центры; содействие международному развитию; JICA; международное 
сотрудничество; культурные обмены. 
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Вступ 
У сучасному світі більшість країн надають особливого значення 

«м’якій політиці», культурній дипломатії і все частіше використовують 
термін «зовнішня культурна політика». Для успішного просування 
національних інтересів і їх відстоювання на міжнародній арені, а також 
впливу на глобальні соціальні, економічні, політичні процеси, країна 
повинна вміти ефективно застосувати засоби зовнішнього м’якого 
впливу з метою реалізації зовнішньополітичної стратегії. Основним 
інструментом м’якої політики держави є культурна дипломатія, 
або дипломатична діяльність, пов’язана з використанням культури як 
об’єкту і засобу досягнення основоположних цілей зовнішньої політики 
держави – створення сприятливого образу країни, популяризації 
культури і мов її народів, яка все частіше виступає сьогодні в формі 
громадської дипломатії. 

Дана стаття присвячена досвіду застосування м’якої політики та 
основних напрямів культурної дипломатії Японії. У ній розглядається 
просування японської культури і мови, аналізується міжнародне 
співробітництво в галузі освіти, досліджується допомога Японії країнам, 
що розвиваються, вивчаються міжнародні обміни та популяризація 
японської мови в світі, а також виявляються інститути, що реалізують 
культурну дипломатію на державному рівні. 

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених 
питань 

Даний напрям досліджень все більше викликає зацікавленість 
у науковців різних країн, особливо зважаючи на незвичність такої 
колоритної держави як Японія. Такі вчені та наукові діячі, як А. Цунео, 
D. McGray, J. S. Nye, Dr. Cho Younghan, Iwabuchi Koichi, Vatanabe Hirokata, 
А. Allison, G. Groot, Lam Peng, Napier Susan, Е. Л. Катасонова, В. А. Королев, 
С. С. Кудрявцева, А. Е. Куланов, П. А. Мошняга, А. О. Наумов та ін. активно 
вивчають політику, що сприяє популяризації японської культури у світі, 
м’яку силу її потенціалта різноманітні інструменти як засіб досягнення 
успіху у світовій політиці, досліджують феномен «Cool Japan», культурну 
та публічну дипломатії, які мають особливе значення для розуміння 
політики м'якої сили Японії, популярні аспекти японської культури, 
що забезпечують успіх проведення безлічі культурних стратегій, 
програм допомоги і розвитку, грантових програм, заходів, 
що просувають східні традиції та мистецтво на міжнародний рівень, 
підігріваючи інтерес широких мас населення країн по всьому світі, 
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і викликаючи жагу до пізнання цієї екзотичної держави, результати 
насильницького «відкриття» Японії світу з боку США. 

Формування цілей статті 
Завдання статті полягають в детальному дослідженні основних 

інститутів реалізації японського потенціалу «м’якої сили», зокрема 
Японського фонду, який здійснює програми викладання японської мови 
за кордоном, підтримку досліджень по Японії і інтелектуальні обміни; 
японських центрів, що пропагують внесок Японії в сприяння розвитку, а 
також займаються підготовкою кадрів для бізнесу в приймаючих 
країнах; проекту «Cool Japan», спрямованого на підтримку зовнішньої 
експансії японських підприємств малого і середнього бізнесу, 
що працюють в так званих творчих галузях. Також цілями дослідження 
є аналіз сучасного культурного середовища Японії і розгляд успішних 
проектів в рамках культурної дипломатії в сфері обміну 
інтелектуальним, освітнім, художнім тощо досвідом. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Японія – маленька держава з цікавою історією та великими 

амбіціями. Це країна, яка вдало накладає власну культурну специфіку 
на традиційне розуміння політики «м’якої сили» і завдяки поєднанню 
зарубіжного досвіду та національних особливостей ефективно її 
використовує. З метою досягнення своїх цілей Японія прагне до 
створення позитивного іміджу гуманітарної країни, переконання,  
а не прямого жорсткого примусу до співпраці.Незважаючи на історичні 
та цивілізаційні відмінності Японії від континентальних держав Європи, 
Азії та Америки, ця держава розглядає традиційний механізм прояву 
«м’якої сили» в якості важливого засобу завоювання провідних позицій 
у світовій політиці, економіці та культурі. 

У 50-60-ті рр. ХХ ст. однією з головних цілей нарощування 
потенціалу м’якої сили стало викорінення іміджу «мілітаристської» 
Японії поза кордонами держави. Пропаганда японської мови, літератури, 
кінематографу, популяризація чайних церемоній, мистецтва ікебани, 
досягнення у сфері високих технологій – усе це сприяє розширенню 
різноманіття і росту масштабів культурних та інтелектуальних обмінів, 
а проведення олімпіади в Токіо в 1964 р. та підготовка до проведення 
Олімпіади 2020 створюють умови для укріплення іміджу динамічної, 
економічно розвинутої країни. 

Автором поняття «м'якої сили» є американський політолог 
Дж. Най молодший. За його думкою Японія це держава, яка володіє 
найбільшим ресурсом «м'якої сили» в азійському регіоні. У світового 
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суспільства Японія постає перед очима як країна, що займає провідне 
місце по наданню допомоги зарубіжним країнам, з найбільшою 
тривалістю життя, одна з лідируючих держав у світі за кількістю 
зареєстрованих патентів (Nye, 2009). 

Незважаючи на весь потенціал, Дж. Най виокремлює певні 
обмеження, які стримують розвиток «м’якої сили» Токіо. 

По-перше, основним обмежувачем виступає внутрішня орієнтація 
її культури на збереження, консервацію особливостей її ділової етики та 
способу життя. І тут виникає дилема – саме завдяки традиційним та 
культурним особливостям, внутрішня система перешкоджає Японії 
претендувати на ширше розповсюдження її впливу у світі. 

По-друге, військове минуле Японії досі не дає спокою таким 
країнам як Корея та Китай, подекуди викликаючи підозрілість та 
обережність у двосторонніх відносинах (Катасонова, 2013). 

По-третє, серйозні демографічні проблеми; ситуація зі старінням 
населення стає все більшою загрозою для всієї японської нації. 

По-четверте, мовний бар’єр. Незважаючи на те, що японська мова є 
рідною для 125 млн чол. (9-та у світі), а число людей, що вільно говорять 
японською – близько 140 мільйонів, незалежно від зусиль Японії, 
спрямованих на повсюдне поширення їх рідної мови у світі, вона все ще 
мало вивчається. На даний момент головним двигуном японської 
культури на міжнародному рівні є люди захоплені нею, історики, фанати, 
науковці-дослідники, які просувають знайомство зі східним мистецтвомі 
популяризують його і, отже, японську мову за кордоном останні  
20–30 років. 

Також, варто додати, що все більше зростає конкуренція з боку 
таких країн, як Індія та Китай у призмі цивілізаційного, культурного, 
стрімко зростаючого економічного та стабільно високого людського 
потенціалу. Вони відкрито заявляють про свої амбіції з використанням 
«жорсткої сили», разом з тим активно вдаючись до прийомів «м’якого 
впливу», таких як, перш за все, освіта, наука, кухня, товари 
повсякденного побуту.  

На сучасному етапі просування зовнішньої політики стоїть 
завдання розширення діалогу зі світовим суспільством, а також 
збільшення кількості інвестицій в цьому напрямку саме з метою 
підвищення ефективності використання «м’якої сили» на міжнародній 
арені. Якщо ми подивимося на процес виконання, можемо виділити два 
вектори: перший спрямований на високорозвинені країни й країни, 
що розвиваються з високим ресурсним і ринковим потенціалом  
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(США, Францію, Італію, Південну Корею, Сінгапур, Китай, Індію, 
Бразилію), метою якого є просування інтересів національного бізнесу, 
другий – на економічно слабкі країни, що розвиваються з ціллю 
культурного впливу та демонстрації економічної могутності та 
гуманітарної зрілості країни Японії (Королев, Кудрявцева, 2014,  
с. 190–208). 

Заслуговує уваги досвід інституціонального рішення цих завдань. 
У 2004 р. задля розробки концептуальної основи «м’якої сили» було 
створено Консультативну Раду. Очоливїї Аокі Тамоцу, професор 
університету «Хосей», а однією з задач стало покращення іміджу Японії у 
світі через розповсюдження та популяризацію традиційних культурних 
цінностей, щоб показати історичну значимість Японії та її багатовікової 
культури для світової спадщини. Виявляється, що в теперішніх умовах 
рушійною силою появи масового інтересу до глибин історії, 
наслідування культури, навчання традиціям, розповсюдження та 
укріплення бізнес-відносин є не що інше, як поточне культурне 
середовище, модернізоване, сформоване сучасністю. Але розглядаючи 
атмосферу, яка панує в більшості галузей на даний момент, і звертаючи 
увагу на дійсно розвинену, модифіковану, багатодероботизовану, 
потужну країну, не всі здогадуються, що крізь роки і століття, 
стародавня «країна Вранішнього Сонця» постає у фактично незмінному, 
відповідному тисячолітній давності, вигляді. Японія майже не змінила 
своє бачення та підхід до політики, як міжнародної, так і культурної, що 
можна пояснити хронічною замкненістю кожного японця, суспільства та 
країни вцілому (адже держава відкрила свої кордони лише в сер. ХІХ ст.). 
За цей період ізоляції, вона фактично дивилася в середину самої себе, без 
жодного впливу ззовні. Але після того, як кордони було відкрито, Японія 
побачила, що світ уже мав певні моменти економічної, наукової, 
культурної модернізації, і що сама Японія суттєво відставала (варто 
тільки згадати диво розвитку «поїзд»). Саме через це можна казати, 
що миттєвий перехід на те, що в Європі та найбільших країнах Заходу 
вважалось сучасною міжнародною політикою, був неможливим. Завдяки 
цьому в Японії спостерігалось унікальне явище у міжнародній політиці 
та для країни загалом. Враховуючи консервативність даної країни, вони 
запозичили певні окремі ідеї та результати розумової діяльності країн 
Заходу, на основі всього свого багатостолітнього досвіду, неособливо 
змінюючи своїх традицій, наклали на них закордонні модернові підходи. 
Це прослідковується в сучасній міжнародній політиці Японії, оскільки, 
незважаючи на наявність у неї міжнародних партнерів, вона все одно 
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активно займається власними інтересами, що пов’язується з тим, 
що якби сильно Японія не бачила себе надпотужною країною чи то 
в економічному, чи то в культурному, чи то в науковому тощо сенсі, 
вона розуміє, що саме зовнішній вплив і міжнародні ресурси 
підштовхнули її до модернізації та розвитку. 

Отже, щоб краще зрозуміти таку колоритну, незвичну для третини 
світу країну, як Японія, потрібно повернутися до витоків історії, 
зануритися у самобутню культуру. Це і є відправний пункт для кращого 
сприйняття, «пропускання через себе» цієї азійської країни у рамках 
концепції, що була запропонована Консультативною Радою (Катасонова, 
2013). 

Ключовим елементом у реалізації Японією політики «м’якої сили», 
міжнародного, міжкультурного діалогу, просуванню екзотичної 
культурної спадщини, всесвітній рівень зацікавленості, підтримання 
його на високому рівні та отриманні фідбеку, на основі якого 
проводиться аналіз і пропонуються схеми модернізації зовнішніх 
підходів, є Японський Фонд (The Japan Foundation). Це єдина в Японії 
організація, що здійснює всебічну діяльність з культурних обмінів між 
Японією та іншими країнами по всьому світу. Фонд ставить собі за мету 
внести вклад у справу побудови фундаменту гармонійного співіснування 
народів Японії та всіх країн світу. 

Він був заснований в 1972 р. (має головний офіс в Токіо і філію в 
Кіото, дві підлеглі структури (Інститут японської мови в Урава та 
Інститут японської мови в Кансай)) як особливу юридичну особу під 
егідою Міністерства закордонних справ Японії, а у 2003 р. отримав статус 
незалежної адміністративної організації. Сьогодні фонд має у своєму 
розпорядженні 24 зарубіжні відділенняу 23 країнах світу. Японський 
фонд веде діяльність за трьома основними напрямками: програми 
обміну в галузі культури, програми з викладання японської мови за 
кордоном, програми підтримки досліджень по Японії й інтелектуальних 
обмінів. У цілому, Японський фонд є стрижнем культурного обміну, який 
здійснює Японія з країнами світової спільноти (Японський Фонд).  

Крім Японського фонду, до інститутів, які реалізують культурну 
дипломатію Японії, можна віднести Агентство з культури, що діє в 
рамках Міністерства освіти, культури, спорту, науки і техніки та МЗС 
Японії, а також японські центри, створені в кінці XX ст. в державах, 
що розвиваються. По суті, японські центри, разом з Японським фондом, 
є основним інструментом культурної дипломатії Японії. 
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Важливим інструментом реалізації потенціалу культурної 
дипломатії є проект CoolJapan, який пропагує субкультуру японської 
молоді (поп-музика, косплей, аніме, манга). У перекладі на українську 
мову cool означає особливий, крутий, класний –терміни, найбільш 
зрозумілі в молодіжному середовищі. Проект «Cool Japan» спрямований 
перш за все на молодь зарубіжних країн – найбільш динамічну і найменш 
консервативну частину будь-якого суспільства, впливаючи на них за 
допомогою різних заходів, що демонструють незвичайні для інших країн 
елементи японської культури й традицій. 

Сам термін «Cool Japan», по суті, є «плагіатом» британської 
політики, ініційованої в 1990-х рр. прем’єром Т. Блером, «Cool Britannia». 
Стосовно Японії ідея була розвинена у статті Д. МакГрея. 

Незважаючи на економічні та політичні проблеми останніх років, 
вплив японської культури поширюється по всьому світу. Тому МакГрей 
писав про винайдену Японією суперсилу. Досліджуючи молодіжну 
культуру і роль манги, аніме, моди, кіно, електроніки, архітектури, кухні, 
МакГрей високо оцінив японську м’яку силу, задавшись питанням про те, 
яких поглядів має дотримуватися держава. Однією з його думок було 
також те, що часткове руйнування колишнього жорсткого ієрархічного 
соціального устрою та орієнтація економіки переважно на великий 
бізнес спричинила рецесію, яка у свою чергу зміцнила імідж Японії як 
сучасної держави. Був зроблений висновок про необхідність сприяння 
зовнішньої експансії своїх підприємств малого і середнього бізнесу, що 
працюють в так званих творчих галузях, до яких заведено відносити 
рекламу, архітектуру, промисли, дизайн, моду, відеопродукцію, ігри, 
музику, шоу-бізнес, видавничий бізнес, створення програмного 
забезпечення та його обслуговування, туристичні послуги (McGray, 
2009). 

Японія може виступати і в якості держави з істинно азіатськими 
цінностями, і як західна держава, котра вдало адаптує масову культуру 
Заходу, починаючи з Америки, для свого населення і населення країн 
регіону. Використання того чи іншого способу допомагає Японії 
забезпечити адекватне сприйняття країни різними національними 
й регіональними аудиторіями (Катасонова, 2009, с. 56–63). 

Навіть у щорічному офіційному звіті Міністерства іноземних справ 
(Diplomatic Bluebook) звучить нова, не характерна для традиційно 
закритої для зовнішнього світу Японії теза. Задля ефективної реалізації 
зовнішньої політики необхідно сприяти зацікавленості в зближенні з 
Японією. Також важливим моментом є формування позитивного образу 
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Японії за допомогою надання інформації безпосередньо громадянам, а не 
тільки урядам, і шляхом заохочення міжособистісної взаємодії на рівні 
громадськості (Japan’s Foreign Policy in Major Diplomatic Fields, 2019). 

Завдяки співпраці з іншими міністерствами, відомствами й 
різними організаціями Міністерство закордонних справ активно 
пропагує традиційні японські цінності, організовує японські 
дипломатичні місії за кордоном. Активно залучається інтелігенція 
(задля впливу на міжнародну громадську думку), МЗС Японії запрошує в 
країну для участі в різних заходах зарубіжних громадських діячів, 
журналістів, а також осіб, які в перспективі можуть зайняти у своїх 
країнах керівні посади. Крім того, підтримується участь японської 
інтелектуальної еліти в міжнародних конференціях. Задля 
функціонування таких заходів від їх організаторів вимагається 
ретельний аналіз країн і відносин з ними та гарні прогностичні навички 
бачення перспектив взаємодії із зарубіжними партнерами. 

В рамках ініціатив з вирішення територіальних суперечок Японія 
надає великим міжнародним ЗМІ можливості проведення інтерв'ю з 
прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і японськими послами в 
зарубіжних країнах. Використовуючи подібні інструменти «м’якої сили», 
Японія прагне заручитися підтримкою своїх позицій у світової спільноти 
у визнанні законності пред’явлених нею вимог. 

Отже, виділимо три основні напрямки використання «м’якої сили» 
та звернемо увагу на отриманий Японією досвід: 

– сфера культури та поширення і популяризація японської мови; 
– співробітництво у сфері освіти; 
– участь у програмах та проектах офіційної допомоги розвитку. 
Як вже було зазначено раніше, Японський Фонд 

(The Japan Foundation) – спеціальна організація для розвитку 
міжнародного культурного обміну Японії, разом з японськими центрами 
є провідним інструментарієм м’якого впливу зовнішньої політики країни 
висхідного сонця. Правовий статус дозволяє Фонду більш гнучко 
планувати свою діяльність і залучати фінансові ресурси з різних джерел. 
Його фінансову основу складають урядові капіталовкладення; поточні 
витрати на його діяльність покриваються за рахунок доходів від 
управління капіталом, урядових субсидій і приватних 
пожертвувань(Японський фонд).Фонд веде свою діяльність за трьома 
основними напрямками: 

1. Програми обміну в галузі культури й мистецтва. Японський 
фонд знайомить з різноманітними аспектами культурного життя 
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сучасної Японії – від традиційної японської культури до явищ поп-
культури, що привертають до себе увагу людей по всьому світу. Крім 
того, фонд відкриває нові можливості для обмінів між діячами культури 
й мистецтва, простими громадянами й молоддю Японії та зарубіжних 
країн. Фонд також виступає організатором проектів з міжнародних 
обмінів в найрізноманітніших областях, таких як образотворче 
мистецтво, виконавське мистецтво, відео- і телемедійні проекти. 

2. Програми з викладання японської мови за кордоном. З метою 
подальшого збільшення за кордоном числа тих, хто вивчає японську 
мову (137 країнах і регіонах світу цеприблизно 36 600 000 люд.) 
і викладачів японської мови Японський фонд здійснює ряд програм 
з викладання японської мови: направлення фахівців з викладання 
японської мови за кордон; проведення іспиту на визначення рівня 
японської мови (Nihongonoryokushiken); організація стажувань для 
викладачів японської мови істудентів в Японії; розробка навчальних 
матеріалів і т.д. 

3. Програми підтримки досліджень по Японії та інтелектуальних 
обмінів. Стимулюючи розвиток міжнародного діалогу і дослідницької 
діяльності, Японський фонд надає підтримку науково-дослідним 
організаціям та індивідуальним дослідникам, які займаються вивченням 
Японії. Фонд також сприяє розширенню мережі дослідників, 
інтелектуальних обмінів за такими напрямками, як вирішення 
глобальних проблем та міжцивілізаційний діалог. 

Японські центри надають інформацію про Японію громадськості в 
приймаючих країнах через різні канали, включаючи бібліотеки, 
аудіовізуальні ресурси та Інтернет, передають зацікавленим особам 
цільову інформацію про місця їх перебування в Японії, залучаючи до 
співпраці приватні підприємства, органи державної влади, студентів і 
широку громадськість. 

У другому напрямку – міжнародному співробітництві в галузі 
освіти – Японія відіграє дедалі зростаючу роль на міжнародному 
ринку.Молодий міжнародний талант, як правило, уникає Японії – через 
мовний бар’єр – на користь провідних університетів США та Європи, 
де мовою викладання зазвичай є англійська. Тому з метою збільшення 
кількості іноземних студентів в Японії до 300 000 до 2020 р. та 
популяризації 10 японських університетів до 2023 р. у липні 2008 р. було 
розроблено план «300 000 International Students». На основі аналізу 
міжнародних студентів в Японії JASSO за 2008–2017 рр. встановлено, 
що 1) з точки зору регіону походження, азіатські студенти є головною 
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силою іноземних студентів Японії(до 90 %); 2) з погляду національності, 
топ-10 основних країн-джерел охоплюють Східну Азію, Південно-Східну 
Азію та Південну Азію, причому найбільше зростання відбулося в 
Південно-Східній та Південній Азії останнім часом (Government aims for 
300 000 international students, 2018). Статистика за даними Міністерства 
освіти, культури, спорту, науки та технологій станом на 1 травня 2017 р. 
показує приблизно 267 042 іноземних студентів у порівнянні з 2016 р. – 
239 287 осіб. 

У рейтингу світових університетів QS 2019 п’ять японських 
університетів увійшли до топ-100, а два – у топ-100 Всесвітнього 
рейтингу університетів Times Higher Education World.  
На поч. 2020 р. Токійський університет посідає 22 місце, Кіотський – 33, 
Токійський технологічний інститут –58, Осакський університет – 71, 
Тохокуський університет – 82 місце за даними QS World University 
Rankings (QS World University Rankings, 2020). 

Крім проекту «Найвищі глобальні університети», уряд також 
розпочав у 2011 р. проект міжуніверситетського обміну для прагнення 
до розвитку інтернаціоналізму в японських університетах. 

У 2019 р. Japan Times також повідомила про зростання попиту на 
міжнародні таланти з ІТ-інженерії, дефіцит яких становить трохи менше 
800 000 інженерів програмного забезпечення, прогнозований до 2030 р. 

Програми освітніх, молодіжних і спортивних обмінів вважаються 
одними з найбільш перспективних, тому що спрямовані на створення 
позитивного образу Японії серед тих, хто в майбутньому, можливо, 
складе політичну, економічну, інтелектуальну еліту своїх країн. Успішно 
працює Програма обміну і викладання в Японії (Japan Exchange and 
Teaching – JET), призначена для бажаючих викладати англійську в 
школах і університетах (за цією програмою приблизно кожні 3 роки 
Японію відвідують понад 40 тис. молодих іноземців з більш ніж 40 країн 
світу). МЗС Японії заохочує розвиток спортивного обміну, у тому числі 
пропаганду за кордоном традиційних японських єдиноборств, перш за 
все дзюдо і кендо.Поширені також обміни в галузі культури й 
мистецтва – проведення фестивалів японського кіно, а також численні 
виставки та концерти.  

Велика увага приділяється інтелектуальним обмінам, розвитку 
японознавства. Одночасно японська наука, яка зайняла в багатьох 
областях людських знань передові позиції у світі, активно шукає 
можливості співпраці з ученими інших країн для розширення наукових 
контактів і оптимізації наукового процесу в самій Японії. Японія також 
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проводить заходи щодо залучення іноземних фахівців в галузі ЗМІ 
(журналістів, аналітиків, телеведучих) для стажування в Японії. Кращі 
математики, фізики, хіміки та інші вчені з різних країн світу активно 
залучаються до процесу інтеграції шляхом організації різних 
конференцій, симпозіумів, семінарів та стажувань. 

Третій напрям культурної дипломатії Японії охоплює офіційну 
допомогу розвитку. Дану діяльність Японія почала здійснювати в 1954 р. 
після приєднання до міжнародної організації «План Коломбо», мета якої 
полягає в підтримці економічного і соціального розвитку країн 
Південної та Південно-Східної Азії і Тихоокеанського регіону. Японська 
система офіційної допомоги розвитку включає в першу чергу виділення 
грантів і кредитів. Відповідальність за даний вид діяльності покладено 
на Японське агентство міжнародного співробітництва. Сьогодні ця 
структура працює більш ніж в 150 державах і має близько 
100 представництв за кордоном (Королев, Кудрявцева, 2014, с. 190–208). 
Протягом багатьох років Японія є основним донором для ряду країн Азії 
та Африки, зокрема для В’єтнаму, Монголії, Лаосу, Камбоджі. Останнім 
часом «м’яка сила» Японії в даному форматі просувається і на 
пострадянському просторі. А в Латинській Америці, наприклад, японська 
«м’яка сила» найбільш активно реалізується в Бразилії (Наумов, 2016, 
с. 189–193). 

Гранти як інструмент «м’якої сили» мають на увазі виділення 
фінансових коштів на конкретні проекти країнам, що розвиваються 
з низьким рівнем доходу з розрахунку на те, що вони будуть погашені у 
майбутньому. Кошти спрямовуються на підвищення якості 
функціонування основних інфраструктур – шкіл, лікарень, засобів 
водопостачання, доріг, а також налагодження систем охорони здоров'я 
і медичного обслуговування, придбання обладнання та ін. Інша форма 
допомоги – технічне співробітництво з метою розвитку людських 
ресурсів і формування адміністративних систем в країнах, що 
розвиваються і передбачає відряджання фахівців, надання необхідного 
обладнання та підготовку персоналу з країн, що розвиваються в Японії 
йінших країнах (Королев, Кудрявцева, 2014, с. 190–208). 

Японія надає культурну підтримку країнам, що розвиваються з 
метою сприяння розвитку культури та вищої освіти в цих країнах і 
поглиблення взаєморозуміння і дружби з Японією. Міністерство 
закордонних справ надає безоплатну допомогу в галузі культури в 
рамках офіційної допомоги розвитку (державним установам 
виділяються необхідні кошти на придбання звукового і світлового 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

173 

обладнання для об'єктів культури, навчального обладнання для вищих 
навчальних закладів, поліпшення культурної спадщини й музеїв, а також 
на придбання спортивного інвентарю для різних видів спорту, 
включаючи дзюдо і японські бойові мистецтва).  

До того ж ведеться велика робота по захисту матеріальної і 
нематеріальної культурної спадщини та пропаганди своєї культури в 
цілому в рамках культурної дипломатії через ЮНЕСКО. З 195 країн-
членів ЮНЕСКО Японія бере безпосередню участь в управлінні 
організацією як член Виконавчого комітету, підтримує фінансування 
ЮНЕСКО як друга за величиною країна-донор після Сполучених Штатів 
Америки й приймає рішення про утримання проектів ЮНЕСКО (Japan’s 
Foreign Policy in Major Diplomatic Fields, 2019). 

З метою збереження найціннішої культурної спадщини та 
підтримання зусиль інших країн по збереженню національних скарбів 
було створено Японський трастовий фонд збереження всесвітньої 
культурної спадщини й аналогічний фонд збереження і заохочення 
нематеріальної культурної спадщини. У 1972 р. на XVII сесії ЮНЕСКО 
прийняла Міжнародну конвенцію про охорону культурної спадщини, до 
якої Японія приєдналася в 1992 р. У 1999 р. в м. Нара, який фактично є 
музеєм просто неба, був заснований Азіатсько-тихоокеанський 
культурний центр при відділі співпраці щодо захисту культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Це можна розглядати як визнання чималих заслуг 
Японії по збереженню культурних цінностей як усередині країни, так у 
світовому масштабі. В Японії налічується 21 об'єкт, що входить до 
всесвітньої спадщини: 17 культурних пам’яток і 4 природних. У 2017 р. 
в список всесвітньої спадщини був внесений острів Окіносіма в Мунаката 
і пов’язані з ним місця поклоніння (Japan’s Foreign Policy in Major 
Diplomatic Fields, 2019). 

Японія, особливо вразлива в області стихійних лих, також 
співпрацює з Організацією з питань запобігання небезпеки стихійних 
лих і пом’якшення їх наслідків. Завдяки підтримці Японії було розпочато 
великий проект по ліквідації неписьменності серед жінок в Афганістані 
(750 тис. чол.). Японія – один з ключових партнерів ЮНЕСКО у справі 
обговорення та визначення принципів, якими повинна керуватися 
розробка штучного інтелекту. 11 вересня 2018 р. булоорганізовано 
круглий стіл на тему: «Штучний інтелект: осмислення його 
комплексного характеру і впливу на наше суспільство». 

Японія регулярно бере участь у перехресних роках культури між 
країнами (в Україні Рік Японії пройшов у 2017 р.), основна мета яких – 
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подальший розвиток і зміцнення двосторонніх відносин. Безліч заходів, 
що проходять в рамках Року, дозволяють побачити й оцінити культурні 
досягнення інших країн. Музиканти, художники, артисти, режисери та 
інші представники творчих професій приїжджають в іншу країну, 
щоб поділитися культурними та історичними цінностями своєї 
батьківщини й внести вклад в загальну справу зміцнення дружби та 
взаєморозуміння на міжнародній арені.  

Крім того, існують такі меморіальні проекти, як «150-річчя 
встановлення дипломатичних відносин між Данією і Японією», «40-річчя 
з дня встановлення дружніх відносин і співробітництва між Японією і 
АСЕАН»(2013), «60-річчя з дня набрання Японії в ООН»(2016).  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Японія інституційно забезпечує застосування національного 
потенціалу «м’якої сили» і вибудовує довгострокові стратегічні плани 
своєї культурної експансії, тісно пов’язані з просуванням політичних 
і економічних інтересів держави. У ряді країн, що розвиваються вона є 
основним донором, вкладаючи кошти в проекти, спрямовані на 
вирішення соціальних проблем, їх економічне зростання, в будівництво і 
модернізацію доріг, великих промислових об’єктів, розвиток сільського 
господарства, водопостачання, охорони здоров’я, людських ресурсів. 
У розвинених країнах, які не входять до кола країн, що потребують 
допомоги розвитку, просування японської мови і культури серед різних 
верств населення має далекосяжні цілі створення умов для завоювання 
ринків національними виробниками продукції галузей культурної 
і творчої індустрії. 

Культурна дипломатія Японії є сьогодні є одним з найбільш 
пріоритетних напрямків зовнішньополітичної діяльності країни 
висхідного сонця. У прагненні досягти мети Японія діє шляхом 
пропаганди своїх цінностей, створення позитивного іміджу пацифізму 
держави, фінансової підтримки, методами освіти й переконання,  
а не насильницької пропаганди. При цьому культурна дипломатія 
дозволяє Японії ефективно вирішувати найрізноманітніші завдання 
політичного й економічного характеру і сприяє глибшій інтеграції 
країни в міжнародне співтовариство. Беручи до уваги схожість наших 
країн, досвід Японії та її висока кваліфікація у сфері культурної 
дипломатії актуальні для України. І хоча наша держава не входить до 
ряду високорозвинених країн і через це багато в чому покладається на 
культурну експансію, просування гуманітарних проектів тощо, 
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використання Японського досвіду потребує вдосконалення українських 
інститутів «м’якої сили» та організації незвичної для українських 
владних структур координації зусиль творчого, інноваційного та 
виробничого бізнесу. 
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ГЕОСТРАТЕГІЯ НОРВЕГІЇ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. 
 

У статті аналізуються історичні передумови формування сучасної 
геостратегії, чинники розвитку економічного потенціалу та сучасний 
геополітичний курс Норвегії. Визначаються історичні особливості 
формування геостратегії Норвегії, чинники та фактори, що впливали та 
впливають на її формування. Відзначається, що на початку другого 
десятиліття ХХІ ст. арктична політика Осло стає більш чіткою, 
комплексною та продуманою, включає в себе цілий арсенал інструментів 
та механізмів щодо досягнення поставлених цілей. На основі 
дослідження історичного процесу формування геостратегії Норвегії 
досліджуються сучасні геостратегічні напрями та тенденції, 
визначаються її перспективні шляхи. Метою статті є спроба показати 
роль Норвегії у політичному просторі світу на початку XXI ст. 

Ключові слова: Норвегія; міжнародні відносини; дипломатія; 
геостратегія; геополітика. 

 
Tarasenko Victoriia, student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 
Norway's Geostrategy at the Beginning of the XXIst Century 
The article analyzes the historical background for the formation of 

modern geostrategy, the factors of economic potential development and the 
modern geopolitical course of Norway. The historical features of the formation 
of Norway's geostrategy, the factors and factors that influenced and influenced 
its formation are determined. It is noted that at the beginning of the second 
decade of theХХІst century, Oslo's Arctic policy became clearer, more complex 
and thought-out, incorporating an entire arsenal of tools and mechanisms to 
achieve its goals. On the basis of the study of the historical process of 
formation of geostrategy of Norway, modern geostrategic directions and 
tendencies are investigated, its perspective ways are determined. The purpose 
of the article is to attempt to show Norway's role in the political space of the 
world at the beginning of the ХХІst century. 
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Геостратегия Норвегии в начале XXI века 
В статье анализируются исторические предпосылки 

формирования современной геостратегии, факторы развития 
экономического потенциала и современный геополитический курс 
Норвегии. Определяются исторические особенности формирования 
геостратегии Норвегии, факторы и факторы, которые влияли и влияют 
на ее формирование. Отмечается, что в начале второго десятилетия 
XXI в. арктическая политика Осло становится более четкой, комплексной 
и продуманной, включает в себя целый арсенал инструментов и 
механизмов по достижению поставленных целей. На основе 
исследования исторического процесса формирования геостратегии 
Норвегии исследуются современные геостратегические направления и 
тенденции, определяются ее перспективные пути. Целью статьи 
является попытка показать роль Норвегии в политическом 
пространстве мира в начале XXI в. 

Ключевые слова: Норвегия; международные отношения; 
дипломатия; геостратегия; геополитика. 

 
Вступ 
В рамках дослідження варто відзначити роль Норвегії у 

історичному розвитку та сучасному стані геополітичних процесів, що 
відбуваються в західній Арктиці. Дана країна завжди була і є одним з 
ключових учасників в боротьбі за політичний та економічний контроль 
над Арктичним регіоном. В даний час Королівство Норвегія входить до 
числа найбільш економічно розвинених країн світу. Це країна з високою 
питомою вагою енергоємних галузей промисловості, судноплавства, 
рибальського промислу, нафтогазової галузі. Економіка Норвегії, маючи 
в своєму розпорядженні передову виробничу базу та 
висококваліфіковану робочу силу, завжди була здатна швидко 
пристосовуватися до мінливої ситуації у світовій економіці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Дана країна завжди була і є одним з ключових учасників  

в боротьбі за політичний та економічний контроль над Арктичним 
регіоном. На сьогоднішній день зовнішньополітичний курс Норвегії  
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є актуальним питанням, що має вивчатися науковцями та експертами  
в перспективі формування геостратегії будь-якої світової держави. 
Про це свідчать наукові статті таких дослідників як О. Подворна (2016), 
Д. В. Пугачова (2015), А. А. Туманов (2016), Т. В. Капелько (2016) тощо. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми 

Ключові аспекти геостратегії Королівства Норвегія потребують 
ретельного вивчення та детального дослідження. Варто звернути увагу 
на формування пріоритетних галузей в зовнішньополітичній діяльності 
Норвегії, а також на методи її співпраці як з сусідніми країнами,  
так і з усіма державами світу. 

Формулювання цілей статті 
Метою даного дослідження є аналіз ролі Королівства Норвегія на 

сучасній міжнародній арені. За допомогою вивчення історичних аспектів 
формування геостратегії Норвегії ХХІ ст. визначаються основні 
пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності Норвегії. 

Виклад основного матеріалу 
Спочатку міжнародна економічна спеціалізація Норвегії,  

як і більшості північних держав базувалася на природних багатствах  
і географічному положенні. Важливу роль завжди мав статус морської 
держави. Норвегія славилася своїм міжнародним судноплавством, 
рибальством і китобійним промислами. Другим серйозним чинником, 
що впливає на економічний розвиток і рівень життя були вуглеводні. 
Розпочатий в сер. 1960-х рр. видобуток нафти і газу на 
континентальному шельфі Норвезького моря докорінно змінив 
економічну структуру суспільства, давши державній скарбниці 
неоціненне джерело доходу. Нафта стала свого роду «страховкою» на 
випадок кризових ситуацій, що дозволяє здійснювати грошові вливання 
у відстаючі сектори економіки. Саме потенційні запаси вуглеводнів 
надавали норвежцям, в порівнянні з іншими європейськими країнами, 
більшу впевненість в собі. На континентальному шельфі Норвегії 
перебуває більше половини всіх газових родовищ виявлених у Західній 
Європі. 

Норвегія розташована в західній частині Скандинавського 
півострова і займає площу всього в 324 тис. км2. Населення країни 
5,2 млн осіб, з яких 94–97 % норвежці (прямі нащадки вікінгів); інші – 
саами, шведи, фіни, поляки і лише незначна кількість емігрантів з інших 
країн. Останніми роками до Норвегії за рік прибуває приблизно 40 тис. 
іммігрантів (0,75 % населення країни), приблизно 40 % серед яких 
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складають вихідці з Азії та Африки. Тільки близько 4 % території 
Норвегії придатні для землеробства, і країна змушена закуповувати 
половину спожитого продовольства. Проте у 2018 р. ВВП країни склав 
388 млрд дол., отримавши третє місце в світі. Вся справа в тому, 
що Норвегія займає 13-е місце в світі по виробництву нафти  
(1,77 млн б/д) і поставляє в Європу дедалі більші обсяги газу  
(понад 118 млрд м3 на рік). Частка нафти і газу у ВВП Норвегії в 2018 р. 
становила 23 % (Пугачова, 2015, с. 121–122). 

До кінця XIX ст. Норвегія була периферійною країною, 
орієнтованою на Великобританію як на торгового партнера,  
що спеціалізувалася у видобутку та експорті риби і морських 
перевезеннях – у Норвегії на початку ХХ ст. був третій за величиною 
морський вантажний флот. Паралельно для внутрішніх потреб 
розвивалася промисловість – від кораблебудування до виробництва 
деревообробного обладнання, в тому числі виробництво сучасних 
агрегатів на паровій тязі. 

Проте Норвегія була відносно бідною країною: подушний ВВП на 
початку ХХ ст. був на третину менше, ніж у середньому по країнах 
континентальної Європи. Як і багато інших європейських країн, Норвегія 
втратила населення, представники якого емігрували до США, основні 
види бізнесу поступово викуповувалися іноземними компаніями, 
зростало безробіття. Відкриття електрики і наступний бум енергоємних 
технологій зупинили безповоротне перетворення країни в бідну 
провінцію. 

На норвезьких водоспадах європейські компанії побудували 
гідроелектростанції; поруч з джерелами дешевої енергії розмістилися 
заводи з виробництва добрив, цинку, алюмінію. До 1910 р. (через п'ять 
років після того, як був завершений процес отримання незалежності від 
Швеції) приблизно 50 % норвезької промисловості належать іноземцям. 
Саме тоді активізувався рух за націоналізацію промисловості 
з Ліберальною партією на чолі. Ця ідея отримала широку підтримку і 
у націоналістів, і у фермерів, які бачили в індустріалізації загрозу і тому 
виступали проти іноземних капіталістів. В результаті була прийнята 
система законів, яка визначила основу для спільної діяльності 
з іноземними компаніями і фактично забезпечила Норвегію інженерною 
та виробничою базою ще і в виробництві електроенергії. 

При діючій королівській владі в Норвегії вдалося забезпечити 
стійке демократичне управління та раннє формування розвинутої 
законодавчої системи. Цьому сприяли більш-менш рівномірний розподіл 
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землі; традиційно важлива роль місцевих рад; активне змішання 
трудових ресурсів: селяни брали участь у сезонному лові риби, жителі 
берега моря – в сезонному зборі врожаю і лісозаготівлі. Слабкість 
феодальних груп і сила самостійного селянства стали історичною 
основою раннього формування в Норвегії свого роду суспільного 
договору. Можливо, важливу роль в цьому зіграло вимушене набуття 
Норвегією ще в кінці ХVIII ст. незалежності від Данії. Датсько-англійські 
війни привели тоді до блокування протоки, і Норвегія аж до передачі її 
під владу Швеції в 1814 р. жила цілком самостійно протягом декількох 
десятиліть. При цьому у неї не було ані свого королівського двору,  
ані національної аристократії. Країна з нуля створювала нову соціальну 
і політичну систему і замість наслідування пережитків Середньовіччя 
зуміла вибрати для себе кращу з існуючих на той час моделей (Туманов, 
2012, с. 22–23). 

Перша нафта на норвезькому шельфі була знайдена в 1969 р., 
в 1971-м р. (в рік утворення Об'єднаних Арабських Еміратів) почався її 
видобуток. Спочатку була законодавчо закріплено 50 % державної участі 
у всіх проектах з видобутку нафти, з тим щоб іноземні компанії могли 
принести в Норвегію технології і забезпечити логістику. Потім було 
вирішено, що парламент може збільшувати і зменшувати цю частку 
в залежності від обставин. Державна нафтова компанія «Statoil» була 
створена в 1972 р. З 1985 р. система, через яку держава володіла 
бізнесом, була розділена на дві частини: безоплатна участь в капіталі  
і так званий «State's Direct Financial Interest» (SDFI) – інвестування  
і пропорційне отримання доходів. У 2001 році «Statoil» викупила частину 
SDFI і пройшла процедуру лістингу. Управляти SDFI стала нова компанія 
«Petoro» (Пугачова, 2014, с. 411–412). 

Коли в сер. 1970-х рр. нафтовий бум вперше різко збільшив 
доходи багатих вуглеводнями країн, Норвегії вже не було потрібно 
вибудовувати свою економічну політику: вона була повністю 
сформована і сфокусована не на створенні доданої вартості, як в ОАЕ, 
а на закріпленні принципів розподілу останньої. Саме ця специфіка 
норвезької економічної політики (не рахуючи історичної спадщини у 
вигляді 150-річного будівництва соціальної держави) стала 
відображенням істотних відмінностей ситуації в Норвегії та Еміратах. 
Коротко їх можна сформулювати в чотирьох пунктах:  

1. Видобуток вуглеводнів в Норвегії тільки на піку 2003–2004 рр. 
був порівнянний за рівнем з видобутком в ОАЕ. В середньому в Норвегії 
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видобувалося в 1,6–2 рази менше нафти в рік; собівартість видобутку 
нафти в ОАЕ в чотири рази нижче. 

2. Корінне населення Норвегії в 1970-х рр. було в п'ять,  
а на сьогодні в три з половиною рази більше, ніж в Еміратах. 

3. ОАЕ могли користуватися своєю відносною незалежністю від 
сусідів і залучити в країну велику кількість дешевої іноземної робочої 
сили. Норвегія, член Шенгенської угоди та європейської зони вільної 
торгівлі, яка практично не має кордонів зі своїми скандинавськими 
сусідами, не могла собі цього дозволити – як мінімум через побоювання 
сусідів, що трудова міграція хлине через норвезькі кордону. 

4. Істотні відмінності в традиціях і укладі життя корінного 
населення ОАЕ стали передумовою для успішного відділення його від 
іноземних іммігрантів і тимчасових працівників. Норвегія, близька до 
культури європейських країн, не змогла б так само легко захищатися від 
асиміляції в разі масового припливу високооплачуваних фахівців із 
Західної Європи і дешевої робочої сили зі Східної (всі економічні 
передумови для цього були). Зокрема, тому Норвегія так і не вступила в 
Європейський союз (Туманов, 2016. с. 203–204). 

З 1980-х рр. і до теперішнього часу економічна політика Норвегії 
була заснована на ультрамонетарних принципах так званої школи Осло: 
фінансових заходи регулювання, акумулюванні резервів і державному 
домінуванні.  

Протягом останніх десятиліть норвезька сторона розглядає 
розвиток північних регіонів як головну стратегічну задачу своєї 
внутрішньої і зовнішньої політики. Відповідно, північ і морська зона 
Норвегії стають основним нафтогазовим регіоном країни і місцем 
створення і розширення нових технологій і робочих місць. 

Геополітичний курс Норвегії визначається в основному її участю в 
НАТО і спрямований на тісне політичне і військово-економічне 
співробітництво з провідними країнами цього блоку. При цьому виникла 
в кінці ХХ ст. нова геополітична ситуація, пов'язана з розпадом СРСР, 
підштовхнула уряд Норвегії до переосмислення своєї політики в Арктиці.  

Зокрема, ведеться агресивна картографічна політика, результатом 
якої є нанесення на карти своєму східному морського кордону. «Нові» 
морські кордони нанесені також на всіх шкільних географічних і 
політичних картах, формуючи, таким чином, світогляд молодого 
покоління в дусі масштабності морських просторів Норвегії в Арктиці. 

Тут можна виділити наступні основні складові норвезької 
політики стосовно цього регіону:  
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– політика безпеки, націлена, в першу чергу, на усунення 
домінування Росії в Арктичному регіоні; 

– східноєвропейська політика, спрямована на економічне 
реструктурування і вирішення екологічних проблем; 

– ринкова політика; зокрема, посилення норвезького впливу в ЄС, 
щодо контролю над морськими ресурсами в Арктиці (Цвєтков, 2009, 
с. 116–117).  

Взятий Норвегією курс на розширення своєї юрисдикції в 
арктичних морях дає певні успіхи. Так, в наприкінці вересня 2006 року 
Норвегія, Ісландія, Данія та Фарерські острови підписали Угоду про 
розмежування морської акваторії Норвезького моря за межами  
200-мильної зони (Туманов, 2012, с. 24–25).  

Початок ХХІ ст. стає новим етапом у розвитку та активізації 
норвезької арктичної політики. Так, у 2005 р. норвезький уряд 
проголосив політику щодо Крайньої Півночі головним пріоритетом не 
лише внутрішньої, але й зовнішньої політики Королівства. Складовими 
частинами цього напрямку стали такі питання: Баренцове море як 
сховище енергоресурсів, рибний промисел, питання юрисдикції, 
кліматичні зміни та політика щодо охорони навколишнього середовища.  

А у 2006 р. була оприлюднена «Стратегія Крайньої Півночі», 
розроблена урядом Норвегії, яка визначила такі цілі: посилення 
суверенітету Норвегії в регіоні; розвиток науково-дослідницького 
потенціалу; збереження навколишнього середовища і природних 
ресурсів; розвиток енергетичного сектору та посилення співробітництва 
з Росією. У стратегії до важливих сфер двостороннього співробітництва 
віднесені: боротьба з незаконним рибальством, полегшення у перетині 
кордонів та забезпечення умов для зміцнення економічних контактів 
(Подворна, 2016, с. 78–79). 

Більше того, розглядалась можливість створення спеціальної 
економічної зони на території норвезької провінції Фіннмарк та 
північно-західної частини Росії. У цій стратегії зазначено, що архіпелаг 
Шпіцберген посідає важливе місце у «високоширотній північній 
політиці» Норвегії. Разом з тим, потрібно підкреслити, що це був початок 
розроблення скоординованої збалансованої політики щодо 
високоширотної півночі, враховуючи інтереси різних груп всередині 
суспільства та значення цього регіону на міжнародній арені й у 
відносинах Осло з іншими міжнародними акторами. Додатково, 
акцентуючи увагу на Крайній Півночі, Осло намагалось привернути до 
регіону увагу західних країн, які дещо втратили інтерес до Арктики після 
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завершення біполярного протистояння. Подальші дії інших акторів на 
міжнародній арені (зокрема, відома арктична подорож Росії у 2007 р. до 
Північного полюсу) лише підтверджують правильність політики Осло 
в цьому напрямку. 

У березні 2009 р. був оприлюднений документ «Нові структурні 
елементи на Півночі. Наступний крок в урядовій стратегії Крайньої 
Півночі», у якому підтверджені цілі та методи з документу 2006 р. Проте 
уряд розширив спектр конкретних пропозицій щодо заходів у рамках 
семи пріоритетних напрямків: клімат та навколишнє середовище; 
моніторинг-реагування-безпека на морі у північних водах; сталий 
розвиток морських офшорних нафтових та відновлювальних морських 
ресурсів; розвиток материкового бізнесу; розвиток інфраструктури на 
Півночі; суверенітет та транскордонне співробітництво; культура та 
засоби для існування корінних народів. У передмові зазначено, що уряд 
планує продовжувати та інтенсифікувати свої зусилля в районі Крайньої 
Півночі, які спираються на конструктивні відносини між державним 
і приватним сектором, між центральними та місцевими органами влади, 
та поміж Норвегією і міжнародними акторами. У документі вказується, 
що зовнішній і внутрішній виміри стратегії Крайньої Півночі тісно 
пов’язані. Цілі, заявлені у документі, повинні сприяти посиленню 
присутності та діяльності Норвегії у трьох найбільш північних губерніях 
та на Шпіцбергені, що, своєю чергою, підвищить авторитет і вплив 
Норвегії під час обговорення питань Крайньої Півночі на міжнародному 
рівні. Разом з тим, потрібно зазначити, що норвезький уряд чітко не 
визначає поняття Крайньої Півночі, а також не обмежує її територією 
Норвегії. Натомість зазначається, що важливі національні інтереси 
пов’язані з процесами розвитку в Арктиці та в ширшій приполярній 
території. Більше того, на міжнародному рівні терміни «Крайня Північ» 
та «Арктика» часто використовуються як взаємозамінні (Подворна, 2016, 
с. 78–79). 

Вказується, що стратегічні зусилля Норвегії на півночі повинні 
розглядатися у геополітичному контексті. Королівство продовжуватиме 
активний діалог з питань Крайньої Півночі з сусідами, партнерами та 
союзниками, шукаючи можливості для просування своєї політики щодо 
Крайньої Півночі на міжнародних та регіональних форумах. Підкреслено, 
що посилена міжнародна співпраця на півночі (як приполярна,  
так і співробітництво з Росією зокрема) буде сприяти розвитку Північної 
Норвегії. 
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У листопаді 2011 р. уряд Норвегії оприлюднив так званий «Білий 
документ щодо Крайньої Півночі». На прес-конференції з цього приводу 
тодішній міністр закордонних справ Йонас Гар Стьоре розповів про сім 
базових факторів, що визначали високоширотну політику Норвегії 
протягом 1990–2010 рр.: відновлена та інтенсифікована співпраця 
з Росією, розвиток всеохоплюючої дипломатії щодо питань Крайньої 
Півночі, знання про небезпечні зміни клімату, комплексне управління 
морськими районами для збереження ресурсів, визначення меж нових 
нафтогазоносних провінцій, прийняття принципів Конвенції ООН 
з морського права 1982 р., та формування мережі співпраці (Подворна, 
2016, с. 78–79).  

Були також озвучені сім трендів на майбутнє (10–30 років),  
які впливатимуть на визначення та формулювання пріоритетів 
арктичної політики Норвегії: новий енергетичний регіон в Європі, новий 
індустріальний вік на півночі, новаторські розробки щодо інтегрованого 
морського управління, зростаюча привабливість Північно-Льодовитого 
океану, джерела знань про навколишнє середовище і зміни клімату, тісна 
та інноваційна співпраця на Крайній Півночі, новий геополітичний 
центр на Крайній Півночі. Відповідно до цих трендів були визначені 
чотири головних цілі:  

− забезпечення миру, стабільності та передбачуваності;  
− забезпечення інтегрованого управління, базованого на 

екологічних стандартах і продуманному використанні ресурсів;  
− зміцнення міжнародної співпраці та міжнародного порядку;  
− зміцнення бази для працевлаштування, добробуту та створення 

нових цінностей всередині країни (Подворна, 2016, с. 78–79). 
Спираючись на напрацьовану нормативно-правову базу та аналіз 

досягнень держави в регіоні та можливостей, які він надає, від 2015 р. 
Осло визначає арктичну політику як найважливіший пріоритет своєї 
зовнішньої політики (Пугачова, 2014, с. 413–414). 

Норвегією заявлений намір зробити Крайню Північ одним з 
найбільш інноваційних та процвітаючих регіонів держави. Відповідно, 
уряд Норвегії постійно збільшує фінансування проектів, спрямованих на 
розвиток Крайньої Півночі, фактично визначаючи цей регіон ключовим 
для всієї національної економіки (Цвєтков, 2009, с. 116–117). 
Посилюється також військова присутність Королівства на морі та 
збільшується моніторингова діяльність військових підрозділів.  

Суттєвим фактором у виробленні арктичної політики Норвегії в 
ХХІ ст. стали події на міжнародній арені, а саме – російська експедиція до 
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Північного полюсу у 2007 р. Ця експедиція відома тим, що поклала 
початок так званій «останній великій геополітичній битві за 
енергоресурси» у регіоні, щодо якого відсутня добре розроблена 
міжнародна нормативно-правова база. Окрім того, ця подія дала поштовх 
актуалізації арктичних політик всіх прибережних арктичних держав та 
поставила на порядок денний міжнародної спільноти нове питання – 
визначення правового статусу Арктики та юрисдикції прибережних 
арктичних держав. Разом з тим, Норвегія не приєдналась до інших 
приполярних держав в їхньому засудженні Москви за здійснену 
експедицію, але на міжнародній арені Королівство активізувало свої 
зусилля щодо Арктики, насамперед, в нормативній площині.  
Так, Осло реалізувало своє право щодо звернення з заявкою до Комісії 
ООН з кордонів континентального шельфу згідно з Конвенцією ООН 
з морського права 1982 р. Норвегія зробила заявку 27 листопада 2006 р., 
в який просила про розширення території морського дна, що їй 
належить, за межі 200 морських миль виключної економічної зони в 
трьох зонах північно-східної Атлантики і Арктики. У заявці зазначалося 
також, що додаткове прохання щодо кордонів континентального 
шельфу в інших областях може бути подане пізніше (Цвєтков, 2009, 
с. 116–117).  

У 2009 р. Комісія ООН прийняла заявку Норвегії і в квітні того ж 
року дала свої рекомендації щодо розширення норвезької виключної 
економічної зони у Баренцовому морі. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, можна говорити, що на початок другого десятиліття ХХІ ст. 
арктична політика Осло стала більш чіткою, комплексною та 
продуманою, включає в себе цілий арсенал інструментів та механізмів 
щодо досягнення поставлених цілей.  

Підхід Королівства до регіону Арктики базується на верховенстві 
міжнародного права, потребі бути повноцінно представленими у регіоні, 
економічному і соціальному розвитку у поєднанні з захистом 
навколишнього середовища, а також на розвитку міжнародного 
співробітництва, яке повинно зробити Арктику безконфліктним 
регіоном (Подворна, 2016. с. 78–79). Натомість у контексті суперечки 
щодо правового статусу Арктики, який має визначити Комісія ООН, 
підхід Осло зазнав певної еволюції, враховуючи зміни як у двосторонніх 
відносинах з прибережними країнами, так й інші процеси на 
міжнародній арені. На початку Норвегія, як й інші члени «арктичної 
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п’ятірки», не бажала допускати інших гравців до регіону, 
використовуючи час для зміцнення своїх позицій. Королівство 
наполягало, що наявна нормативно-правова база щодо Арктики є 
достатньою для врегулювання існуючих питань, та відсутня потреба у 
розробці нового міжнародного договору щодо регіону, як і у створенні 
нових організацій (Подворна, 2016. с. 78–79). Проте коли ситуація 
навколо регіону почала загострюватися, було прийнято рішення про 
інституціоналізацію процесу вирішення майбутньої долі Арктики в 
рамках міжнародного права. А з посиленням своїх позицій, прибережні 
держави почали трансформувати свій підхід у напрямку розширення 
співробітництва щодо визначення майбутнього Арктики як якісно 
(удосконалення порядку денного), так і кількісно (збільшення кола 
учасників).  

Такі зміни є свідченням поступової еволюції мислення політичних 
еліт США, Данії, Канади, Росії та Норвегії, як і кращого розуміння 
процесів, які відбуваються в регіоні, та їхнього взаємозв’язку з іншими 
процесами на міжнародній арені. Таким чином, зовнішній вимір 
арктичної політики Королівства був розширений, а також ускладнився 
багатосторонній рівень реалізації цієї політики. 
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БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ І ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ – 
УНІКАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПРИКЛАД 

 
Зброя масового ураження становить найбільшу загрозу ХХІ ст., 

створеною людиною для того, щоб утримувати першість у гонці 
озброєнь, мати вагомий аргумент у будь-якому протистоянні  
і диктувати свої правила гри усьому іншому світу. Стаття присвячена 
актуальним проблемам ядерного роззброєння України та його 
наслідкам. Проаналізовано порушення «гарантій» Будапештського 
меморандуму та відсутність потенціалу стримування російської агресії в 
без’ядерної України. Висловлюється думка про те, що в результаті 
відмови України від ядерної зброї та підписання Договору про 
невикористання і нерозповсюдження ядерної зброї, наша держава 
насправді не отримувала ніяких конкретних і практичних гарантій 
територіальної цілісності та гарантій безпеки з боку держав, що мали 
гарантувати Україні безпеку. Результатом чого стала анексія Криму та 
збройна агресія Росії проти України. Увага акцентується на необхідності 
військово-політичної допомоги Україні з боку країн-підписантів для 
зміцнення міжнародної безпеки. 

Ключові слова: Будапештський меморандум; ядерне роззброєння 
України; ДНЯЗ. 
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Budapest Memorandum and Nuclear Disarmament of Ukraine – 
Unique International Example 

Weapons of mass destruction is the greatest threat of the XXI century, 
created by man in order to retain the primacy in the arms race, have a strong 
argument in any confrontation and dictate their rules of the game to the rest of 
the world. The article is devoted to current problems of nuclear disarmament 
of Ukraine and its consequences. The violations of the “guarantees” of the 
Budapest Memorandum and the lack of deterrence potential of Russian 
aggression in nuclear-free Ukraine have been analyzed. It is argued that as a 
result of Ukraine's refusal of nuclear weapons and the signing of the Treaty on 
the Non-Use and Non-Proliferation of Nuclear Weapons, our state did not 
actually receive any specific and practical guarantees of territorial integrity 
and security guarantees from the states that were supposed to guarantee 
Ukraine's security. The result was annexation of Crimea and Russia's armed 
aggression against Ukraine. Attention is drawn to the need for military and 
political assistance to Ukraine by signatory countries to strengthen 
international security. 

Key words: Budapest Memorandum; Nuclear Disarmament of Ukraine; 
NPT. 

 
Ходос Кристина, студентка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Будапештский меморандум и ядерное разоружение Украины – 

уникальный международный пример 
Оружие массового поражения является наибольшей угрозой XXI в., 

созданной человеком для того, чтобы удерживать первенство в гонке 
вооружений, иметь весомый аргумент в любом противостоянии и 
диктовать свои правила игры всему остальному миру. Статья посвящена 
актуальным проблемам ядерного разоружения Украины и его 
последствия. Проанализированы нарушения «гарантий» Будапештского 
меморандума и отсутствие потенциала сдерживания российской 
агрессии в безъядерной Украине. Высказывается мнение о том, что в 
результате отказа Украины от ядерного оружия и подписание Договора 
о неиспользовании и нераспространении ядерного оружия, наше 
государство на самом деле не получило никаких конкретных и 
практических гарантий территориальной целостности и гарантий 
безопасности со стороны государств, которые должны были 
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гарантировать Украине безопасность. Результатом чего стала аннексия 
Крыма и вооруженная агрессия России против Украины. Внимание 
акцентируется на необходимости военно-политической помощи 
Украине со стороны стран-подписантов для укрепления международной 
безопасности. 

Ключевые слова: Будапештский меморандум; ядерное 
разоружение Украины; ДНЯО. 

 
Вступ 
У сучасному світі, де переважно поважають силу, ядерна зброя 

залишається дієвим механізмом стримування агресії і гарантій 
незалежної позиції країни на міжнародній арені. Після розпаду 
Радянського Союзу перші 3 роки незалежності на території України 
зберігалась ядерна зброя, яка у своїй більшості була націлена на країни 
західного світу, перш за все на США. При цьому центр управління запуску 
ракет, як і раніше, знаходився у Москві. За словами тодішнього 
Президента України, Леоніда Кравчука, Україна не могла залишити 
ядерну зброю, тому що не мала ані можливості, ані управління: 
боєзаряди виходили з ладу, замінити їх не могли, тому що в Україні їх 
не виготовляли, а купити їх на ринку не було можливості. 26 років тому 
Україна, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії та Російська Федерація підписали 
Будапештський меморандум, який вступив в силу 5 грудня 1994 р. (Про 
без'ядерний статус України, 1991). Сторони зобов’язувались поважати 
суверенітет України і не застосовувати проти неї зброю, у обмін Київ 
передавав всю ядерну зброю Москві і приєднався до ДНЯЗ. Документ 
вступив в силу у момент підписання  
в 1994 р. і не вимагав окремої ратифікації. По факту, Київ не тільки 
отримав нікчемні паперові «гарантії», а і відмовився від найважливішого 
засобу стримування російської агресії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Питання щодо Будапештського меморандуму досліджували 

В. М. Стешенко (Стешенко, 2016) І. Лоссовський (Лоссовський, 2015), 
О. Святун (Святун, 2014) та інші. Проблеми, що стосуються 
досліджуваного акту, є предметом активного обговорення в засобах 
масової інформації. 

Формулювання цілей статті 
Мета статті – розкрити проблему неспроможності Будапештського 

меморандуму захистити незалежність та територіальну цілісність 
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України навіть від сторін цього договору; визначити характер положень 
Будапештського меморандуму, чи є даний документ дієвим на сьогодні 
відносно України та дослідити можливі методи, які може використати 
Україна за Будапештським меморандумом, задля відновлення 
територіальної цілісності.  

Виклад основного матеріалу дослідження 
Аналізуючи сам текст документу варто зазначити,  

що меморандум складається з вступу та 6 пунктів. У першому з них йде 
мова про повагу країнами підписантами суверенітету, незалежності та 
існуючих кордонів України. У другому йдеться, що сторони мають 
утримуватися від погроз і застосування сили проти територіальної 
цілісності та політичної незалежності України; зброя не буде 
використовуватись в усіх випадках, окрім самооборони. Третій пункт 
стосується утримання країн підписантів від економічного тиску задля 
підкорення власним інтересам. Четвертий пункт говорить про 
вимагання негайних дій з боку Ради Безпеки ООН, задля надання 
допомоги Україні у разі агресії або перебування об’єктом погрози 
агресією з безпосереднім використанням ядерної зброї. П’ятий пункт – 
про не застосування ядерної зброї проти України, крім випадку нападу 
на них, і їх підконтрольні території, збройні сили, їх союзників. Врешті 
шостий пункт говорить про проведення консультацій у випадку 
виникнення ситуації, внаслідок якої питання щодо цих «зобов’язань» 
не буде виконуватися (Зібрання чинних міжнародних договорів України, 
2004, с. 1034). Саме на підставі цього пункту, 27 листопада 2018 р. 
внаслідок агресивних дій проти українських кораблів, що здійснювали 
плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, коли було 
обстріляно і захоплено російськими спецпризначенцями три 
українських корабля, де знаходилось 24 моряків у Керченській протоці, 
Міністерство закордонних справ України, звернулося до сторін 
Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових 
консультацій з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та 
негайного припинення агресії РФ проти України (Міністерство 
закордонних справ України, 2018). Внаслідок цього на підтримку позиції 
України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких 
Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які 
підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт 
збройної агресії Росії проти України. Проте, якщо звернути увагу на 
форму цього звернення, а саме це була заява, то заява як дипломатичний 
документ містить в собі оцінку та ставлення, в першу чергу Глави 
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держави до конкретної ситуації. Але, якщо говорити про інші 
дипломатичні документи, то існує інша форма звернення – нота. І якщо 
звернутися з нотою до США, Великобританії, Росії, Китаю та Франції – це 
зовсім інша процедура і зовсім інший рівень ваги. Це говорить про те,  
що відносно цієї ситуації з боку України закладається не та юридична 
процедура, яка повинна була б, і яка мала б зовсім інші наслідки. 

В Україні на початку ядерного роззброєння було більш ніж  
4000 боєголовок. Для порівняння, сьогодні у Великобританії і Китаю 
всього по 250 ядерних боєголовок, у Франції – 300. На той момент, для 
ядерного стримування Україні достатньо було б в 10 разів менше ракет. 
Тобто в цьому ключі питання роззброюватися чи ні, взагалі  
не задавалось. Проте факт відмови від ядерних ракет – це логічний крок, 
альтернатив якому не було, якщо враховувати стан самих ракет, що 
потребували певних робіт, а частину цих робіт Україна не могла 
самостійно виконати, і більш того, самі системи управління знаходились 
за межами України. І саме цей аргумент завжди ставить на перше місце 
Перший Президент України Леонід Кравчук. За його словами, ядерні 
боєзаряди ставали не стабільними і існувала проблема нагрівання 
деяких боєголовок, також була проблема перевантаженості сховищ.  
Але в той же час нічого критичного в цьому не було. Якщо і існувала 
необхідність віддавати ядерні боєприпаси, то ні в якому випадку не 
треба було спішити. Спочатку віддавати ті, які потребували 
регламентних робіт, а потім інші. Це дозволило б розтягнути процес 
роззброєння на роки. До того ж, Україна могла б домогтися більш 
зобов’язуючої форми документу, аніж меморандум. Юрій Костенко, 
Голова урядової делегації на переговорах по ядерному роззброєнню, 
говорить про те, що гарантійні терміни багатьох боєголовок 
вичерпувались у 2005 р., тобто до цього терміну в Україні був час, щоб 
розробити нормальний договір про міжнародні гарантії безпеки 
України. Міжнародних зобов’язань, які б змушували Україну спішити з 
роззброєнням теж не було, проте був неймовірний тиск з боку Росії та 
США. Вашингтон не хотів залишати в нестабільних, на його думку, 
територіях, ракети, які направлені на міста США. А Москва остерігалась 
того, що американці отримають секретні коди і польотні плани 
українських ядерних боєголовок, таким чином склалась ситуація, у якій 
Росія та Сполучені Штати Америки об’єднались проти України.  
За словами Леоніда Кравчука, від американців навіть натяку не було на 
те, що є план альтернативний російському. Вони вимагали швидкого 
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вивозу боєзарядів в Росію, погрожуючи санкціями, економічною 
блокадою, і це на рівні Віце-Президента США. 

В боєголовках на українських територіях було приблизно по 100 т. 
збагаченого урану і плутонію, це не тільки військові матеріали,  
але і колосальні енергетичні запаси, і можна було, за пропозицією 
американців, побудувати в Україні спільне виробництво з переробки 
збагаченого урану в ядерне паливо для України.  

У той час Україна загубила мільярди доларів, які були співрозмірні 
з бюджетом країни на десятки років. Кожна стратегічна ракета, яка 
базувалася в Україні, коштувала не менше 1 млрд дол., тобто можливо 
було попросити значно більше грошей у якості компенсації. Але для 
прийняття такого рішення українському уряду був визначений надто 
короткий термін, старались не упустити головне – заробити міжнародне 
визнання і статус миролюбної позаблокової країни. 

На двосторонніх переговорах американці обіцяли всіляку 
міжнародну підтримку, аж до скорішого вступу України в НАТО. США і 
Великобританія гарантували Україні свободу в прийнятті важливих 
зовнішньополітичних рішень. 

Проте, в той час, як ми трактуємо гарантії як поруку в чомусь, 
англомовні сторони роблять акцент на те, що «assurance» і «guarantee» – 
різні речі, тому що гарантії – guarantee, a assurance – це запевнення 
(Асірян та Ткач, 2018, с. 4).  

Тоді, коли в Будапештському меморандумі не було гострої 
необхідності, цей документ називали гарантійними зобов’язаннями, але 
як тільки Росія його грубо порушила і постало питання відкритого 
протистояння між Москвою і Вашингтоном, США вважали за краще 
вдатися до дипломатичного вектору. Невиразна позиція заходу по 
відношенню до прямої агресії Росії, дозволила політикам-радикалам 
підняти питання про відновлення ядерного статусу України. Але для 
цього потрібні гроші, яких у воюючої країни немає, а також багаторічні 
дослідження, інфраструктура і випробувальні полігони, і це тільки 
внутрішні проблеми. 

Україна має спиратися тільки на власні сили, отже, питання про 
стримувальну зброю рано чи пізно все одно постане.  

На той час, 26 років тому, у законодавстві США, Великобританії, 
Російської Федерації та України не було закладено норми обов’язкової 
ратифікації подібних угод урядами країн-підписантів. Через 20 років 
після підписання меморандуму виявилось, що Росія не збирається 
гарантувати територіальну цілісність України, і сама порушила 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

193 

підписаний російськими можновладцями Будапештський меморандум і 
окупувала частину української території (Медведєв заявив, що РФ не 
збирається…). Російська Федерація, після анексії Криму, не є гарантом 
територіальної цілісності України, проте інші учасники договору – США і 
Великобританія –  
не відмовлялись від своїх гарантій. Проблема полягає в тому, що Україна 
за 26 років ні разу чітко не сформулювала чого вона хоче від 
Будапештських гарантій. Якщо до війни 2014 року, ця тема 
не підіймалась, то останні роки - це якраз той період, коли можна було 
висувати свої вимоги гарантам. Мінські домовленості наразі не можуть 
виконати ключове завдання – відновлення територіальної цілісності і 
суверенітету України над територією Донбасу і Криму. Більш того, у 
Мінських домовленостях не згадується про Крим. Переговори сьогодні 
мають відбуватися в Будапештському форматі, за участі саме тих країн, 
які гарантували Україні недоторканість, суверенітет і захист в обмін на 
ядерну зброю. Тому сьогодні необхідно змінювати формат переговорів, 
залучаючи до них Сполучені Штати Америки, Великобританію та Китай. 

 Коли Україна відмовилась від ядерної зброї, вона пішла на зустріч 
усьому цивілізованому світу і, насправді, світ був би набагато 
небезпечнішим, якщо б Україна залишила собі ядерну зброю. Не тому, що 
ми б погрожували цією зброєю, а тому, що була б загроза поширення цієї 
зброї, її компонентів, ракетних і ядерних технологій по всьому світу і 
всім цивілізованим країнам довелось би витрачати багато коштів для 
того, щоб цього не відбувалось. Саме тому, Україна має право не просити, 
а вимагати. Проте, суть цих вимог досі не сформульована владою.  
Не виконання Будапештських гарантій ставить під загрозу увесь процес 
стримування і розповсюдження ядерної зброї на планеті. Виконання 
Будапештських гарантій стосується не тільки США і Великобританії,  
але і України як учасника договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 
Ця угода була гарантіями не тільки для України, а і для всього світу.  

Чого ж вимагати від Будапештських гарантів? Україна має 
вимагати доведення санкцій у відношенні країни-агресора до рівня, 
достатнього щоб окупанти залишили українські території. Одним з 
таких заходів є введення ембарго на покупку російської нафти 
і нафтопродуктів. Це те, що насправді може призвести до втрати 
стійкості Російської Федерації. У структурі російського експорту нафта  
і нафтопродукти складають 43–48 %, а якщо перерахувати ці втрати на 
ВВП, то вони складатимуть до 18–20 %. Також Україна має повне право 
вимагати не тільки від гарантів, але і, по суті, від всіх країн НАТО, зовсім 
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іншого масштабу військово-технічної допомоги, тому що саме ці країни 
за 26 років заощадили багато мільярдів доларів на тому, що Україна 
віддала ядерну зброю, так як за ці всі роки ці країни були б вимушені 
були б вести набагато більші військові витрати на те, щоб контролювати 
цю ядерну зброю і не допускати її розповсюдження. Серед цих вимог,  
у першу чергу, створення повноцінної системи протиповітряної оборони, 
сучасного військово-морського флоту і посилення наших можливостей 
захищати нашу країну на суші, серйозної допомоги у виконанні судових 
рішень у відношенні Російської Федерації, прийнятих для отримання 
компенсації збитків громадянами України, державою і бізнесом, мова 
йде про арешт крупних інфраструктурних активів Російської Федерації 
закордоном. 

Також, Україна повинна підписати договір зі Сполученими 
Штатами Америки про надання Україні статусу основного союзника США 
поза НАТО. Це дуже важливо, тому що цей статус, згідно із 
законодавством США, дає можливість проведення спільних військових 
навчань, науково-дослідну співпрацю з міністерством оборони США, 
розміщення військових баз і приватних військових компаній на 
території України, в тому числі і ядерної зброї. Якщо Україна підпише 
цей договір в рамках Будапештської групи, то вона буде мати 
можливість отримати статус основного союзника США поза НАТО. Для 
такого рішення про прийняття країни в союзники США поза НАТО не 
потрібне схвалення конгресу за законодавством США, таке рішення 
приймає Президент за погодженням з міністром оборони і державним 
секретарем. Україна так само має укласти договір про посередництво, 
що передбачено статтею 33 статуту ООН і Гаазькими конвенціями  
1899 і 1907 років (Задорожній, 2004, с. 760). Для того, щоб стримати  
і у подальшому завершити російську агресію необхідно дипломатичне 
посередництво з США. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, у сучасному світі кордони зневажаються, міжнародне право 
розтоптане, а надані гарантії ігноруються, тож не дивно, що ціла низка 
держав так і не приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної 
зброї та розглядають її як найбільш надійний засіб від зовнішньої 
агресії. Анексія Кримського півострова, агресія на сході України 
закономірно приводять до висновку про декларативний характер 
положень Будапештського меморандуму (Миколаєнко, 2017). То які ж 
уроки можна винести з даної угоди? По-перше, з точки зору 
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обов’язковості виконання, меморандум не є зобов’язуючим документом, 
а є так званим «протоколом намірів». Це говорить про те, як насправді 
тяжко у міжнародних відносинах домогтися реальних дій, коли взяті на 
себе зобов’язання необхідно виконувати. Хоч Будапештський 
меморандум зіграв велику роль у нерозповсюдженні ядерної зброї,  
час йде і кількість ядерних держав збільшується. По-друге, Україна має 
повне право вимагати доведення санкцій у відношенні країни-агресора 
до рівня, достатнього щоб окупанти залишили українські території.  
По-третє, необхідно змінювати формат переговорів щодо окупованих 
Росією українських територій. Ці вимоги і створення нового механізму 
врегулювання миру в Україні мають бути чітко сформульовані 
політичними лідерами. Відновити мир, міжнародне право і порядок в 
Україні і світі та зберегти їх для наступних поколінь – обов’язок усіх 
відповідальних світових лідерів. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

(2014–2020): ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В сучасному світі арена міждержавних стосунків характеризується 

динамікою, різкими політико-кліматичними змінами в геополітичних 
параметрах. В таких умовах Франція з метою утримання своєї ролі однієї 
з провідних країн-лідерів Європи послідовно здійснює комплексні 
заходи, використовує політичні, дипломатичні та навіть силові 
інструменти впливу. 

У статті розглянуто головні аспекти французької зовнішньої 
політики на сучасному етапі в умовах глобалізації та динамічно мінливої 
геополітичної ситуації. Метою даної роботи є висвітлення 
зовнішньополітичної діяльності Французької Республіки на сучасному 
етапі в період 2014–2020 рр. Актуальність теми дослідження обумовлена 
тим, що Французька Республіка є однією із провідних країн-лідерів у 
Європі, тематика зовнішньополітичного курсу цієї держави  
є надзвичайно важливою на сьогоднішній час і відіграє велику роль у 
становленні сучасної системи міжнародних відносин. 
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Проаналізована позиція країни на міжнародній арені в контексті 
підтримки міжнародної безпеки. Розглядаються основні напрямки 
реалізації зовнішньополітичного курсу при правлінні президентів 
Франсуа Олланда та Емманюеля Макрона. Аналізуються ключові 
особливості та майбутні перспективи реалізації Францією своїх 
зовнішньополітичних бачень.  

Ключові слова: Франція; Франсуа Олланд; безпека; оборона, 
інтеграція; Еммануель Макрон; зовнішня політика Франції; 
Європейський союз; Дональд Трамп; Сирія; Іран; Африка; Китай. 

 
Yarish Mariana, Student, Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 
Foreign Policy of France on the Modern Stage (2014–2020): 

Features and Prospects 
In today's world, the arena of interstate relations is characterized by 

dynamics, dramatic political and climatic changes in geopolitical parameters. 
In such circumstances, France, in order to maintain its role as one of Europe's 
leading countries, has consistently undertaken comprehensive measures, 
using political, diplomatic and even powerful instruments of influence. 

The article deals with the main aspects of French foreign policy at the 
present stage in the context of globalization and a dynamically changing 
geopolitical situation. The purpose of this work is to highlight the foreign 
policy activities of the French Republic at the present stage in the period 
2014-2020. The relevance of the topic of the study is due to the fact that the 
French Republic is one of the leading countries in Europe, the topic of the 
foreign policy of this country is extremely important today and plays a large 
role in the formation of a modern system of international relations. 

The country's position in the international arena in the context of 
supporting international security is analyzed. The basic directions of 
realization of a foreign policy course under the reigns of Presidents Francois 
Hollande and Emmanuel Macron are considered. Key features and future 
prospects of France's implementation of its foreign policy visions are 
analyzed. 

Key words: France; Francois Hollande; security; defense; integration; 
Emmanuel Macron; French foreign policy; European Union; Donald Trump; 
Syria; Iran; Africa; China. 
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Внешняя политика Франции на современном этапе  
(2014–2020): особенности и перспективы 

В современном мире арена межгосударственных отношений 
характеризуется динамикой, резкими политико-климатическими 
изменениями в геополитических параметрах. В таких условиях Франция 
с целью удержания своей роли одной из ведущих стран-лидеров Европы 
последовательно осуществляет комплексные мероприятия, использует 
политические, дипломатические и даже силовые инструменты влияния. 

В статье рассмотрены основные аспекты французской внешней 
политики на современном этапе в условиях глобализации и динамично 
меняющейся геополитической ситуации. Целью данной работы является 
освещение внешнеполитической деятельности Французской Республики 
на современном этапе в период 2014–2020 гг. Актуальность темы 
исследования обусловлена тем, что Французская Республика является 
одной из ведущих стран-лидеров в Европе, тематика 
внешнеполитического курса этого государства является чрезвычайно 
важной на сегодняшний время и играет большую роль в становлении 
современной системы международных отношений. 

Проанализирована позиция страны на международной арене  
в контексте поддержки международной безопасности. Рассматриваются 
основные направления реализации внешнеполитического курса при 
правлении президентов Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона. 
Анализируются ключевые особенности и будущие перспективы 
реализации Францией своих внешнеполитических видений. 

Ключевые слова: Франция; Франсуа Олланд; безопасность; 
оборона; интеграция; Эммануэль Макрон; внешняя политика Франции; 
Дональд Трамп; Сирия; Иран; Африка; Китай. 

 
Вступ 
Закінчення холодної війни стало стимулом для подальшої 

трансформації системи міжнародних відносин. Сучасний світоустрій має 
свої відмінні риси, хоча і зберіг деякі риси старої системи. Сувора 
біполярна система стала більш гнучкою і рухливою, а значить менш 
передбачуваною. Глобалізація, що почалася, як об'єктивний процес в 
області економіки, політики й культури поступово охоплює все нові 
сфери життя і діяльності сучасної держави, здійснює вагомий вплив на 
міжнародні відносини. Спостерігається тенденція до розвитку 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

199 

багатополярності. У цих умовах зростає значення гнучких підходів до 
міжнародних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Так як Французька Республіка є однією із провідних країн-лідерів 

у Європі, тематика зовнішньополітичного курсу цієї держави 
є актуальною на сьогоднішній час і відіграє велику роль у становленні 
сучасної системи міжнародних відносин. Про це свідчать праці таких 
дослідників, як В. Авраменка (Авраменко, 2015), К. Зуєвої (Зуева, 2018), 
Л. Кочубей (Кочубей, 2014), Н. Малиновської (Малиновська, 2014), 
(Малиновська, 2015). 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми 

Зовнішня політика Франції вносить свій неповторний внесок  
у формування складної й суперечливої картини сучасного світу 
дипломатії. У зв'язку з цим, кожен намагається шукати індивідуальні 
шляхи для реалізації зовнішньополітичних інтересів цієї країни,  
і підтримки свого впливу у нових умовах, що дає змогу глянути  
по-новому на становлення зовнішньої політики, оцінити прогнози  
та перспективи. 

Формулювання цілей статті 
Метою є висвітлення зовнішньополітичної діяльності 

Французької Республіки на сучасному етапі в період 2014–2020 рр.  
Виклад основного матеріалу дослідження 
Вибори, які відбулися в квітні-травні 2012 р. у Франції привели на 

вищу державну посаду соціаліста Ф. Олланда, програма якого 
спрямована на скорочення соціальної нерівності та досягнення 
економічного зростання через стимулювання попиту. Окрім того, новий 
президент має намір вести боротьбу з кризою євро та у найближчий 
період вивести війська з Афганістану. Зовнішня політика, як і зазвичай, 
була на другому плані виборчої кампанії (Кочубей, 2014, с. 103–104).  
За своїми поглядами Ф. Олланд є переконаним прихильником 
європейського будівництва. Він категорично висловився проти 
руйнування зони євро (Мудрицька, 2014, с. 456). 

У зовнішній політиці сталість завжди переважає над динамікою. 
Правління Франсуа Олланда тільки підтверджує це правило: 
підтримання статусу «великої держави» зводиться в абсолют, 
виявляючи страх занепаду «колишньої» Франції. Французька зовнішня 
політика, за словами міністра закордонних справ Лорана Фабіуса, 
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переслідує чотири мети: участь у збереженні миру і безпеки  
в глобальному масштабі, запобігання глобальних екологічних катастроф, 
сприяння просуванню європейського проекту та оздоровлення 

французької економіки (Авраменко, 2015, с. 19). Ці амбіції навряд чи 
здатні приховати глибоку кризу ідентичності, викликану економічною і 
соціальною ситуацією у Франції, одним із симптомів якої можна 
розглядати сплеск євроскептицизму. 

Ф. Олланд неодноразово виступав з критикою операції,  
що проводить НАТО у Афганістані. Разом з тим президент Франції 
позиціонував себе як прихильник «атлантичної солідарності».  
Як і багато представників французьких лівих, Ф. Олланд схильно 
ставиться до Б. Обами, якому близькі соціал-демократичні погляди. 

Операція почалася в липні 2012 р., в рамках якої остання група 
військовослужбовців Французької Республіки покинула територію 
Афганістану 31 грудня 2014 р., через 13 років після початку операції. 
В даному випадку обіцянка була виконана з запізненням, тому що в 
рамках передвиборної кампанії Президент заявляв про інші строки 
виведення військ, а саме кінець 2012 р. У процесі здійснення операції  
на Афганській землі, Франція втратила 89 солдат (Малиновська, 2015, 
с. 145).  

У французькій зовнішній політиці за часів правління Ф. Олланда 
достатньо уваги приділялося екологічному фактору, боротьбі  
з глобальним потеплінням. Однак основний акцент екологічної політики 
в передвиборній кампанії був зроблений в межах Франції. Однак 
тенденція розширення екологічної політики та її вихід на міжнародний 
рівень неявно простежується й у зовнішньополітичних обіцянках. Щоб 
реалізувати даний напрямок в рамках Міністерства навколишнього 
середовища у Франції за вказівкою Президента створюється щорічна 
екологічна конференція. Важливість екологічної політики була ще раз 
підкреслена Олландом у своїй промові з нагоди відкриття тижня екології 
після 25 серпня 2015 р. (Леонтьева, 2017, с. 37).  

Наступним напрямком реалізації зовнішньополітичних ініціатив 
стала антитерористична політика. Торкаючись обіцянки протидії 
тероризму, слід спочатку сказати, що Франція протягом своєї історії 
зазнавала кількох терористичних атак (атака на супертанкер «Лімбург» 
біля берегів Ємену в 2002 р., теракт в єврейській школі в березні 2012 р., 
атака на редакцію Charlie Hebdo і подія на кошерному ринку в січні 
2015 р. та Паризькі атаки в ніч з 13 на 14 листопада 2015 р., теракт  
в Ніцці влітку 2016 р.) (Авраменко, 2015, с. 13). Ці терористичні події 
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являють собою постійну і стратегічну загрозу Франції, тому Президент 
Олланд зазначив ще у своїй передвиборчій кампанії важливість 
боротьби з терористичною діяльністю. 

Проблема міжнародного тероризму в період президентства 
Ф. Олланда стала найважливішою загрозою як національної безпеки, так 
і європейської і міжнародної безпеки в епоху глобалізації: поділ 
внутрішньої і зовнішньої політики уявлялося французькому уряду 
безглуздим, так як дестабілізація будь-якої точки світу здатна завдати 
шкоди французької безпеки. Тому президент підтримував ідею співпраці 
в боротьбі проти тероризму двох структур: Європейського Союзу  
і Північноатлантичного альянсу. 

У сфері розвитку відносин в рамках Середземноморського регіону 
було прийнято рішення про відновлення діалогу в форматі «п'ять плюс 
п'ять». Формат «п'ять плюс п'ять» включає в себе представників п'яти 
країн європейського регіону (Португалія, Італія, Мальта, Іспанія і 
Франція) і п'яти держав африканського континенту (Лівія, Алжир, 
Марокко, Туніс, Мавританія). Даний формат спочатку був розроблений з 
ініціативи президента Французької Республіки Франсуа Міттерана ще на 
рубежі 1980-х рр., однак практичного втілення тривалий час саміти 
такого формату не отримували. 

Розглядаючи відносини Франції із НАТО потрібно відзначити,  
що спочатку, після приходу до влади Олланда відносини по осі Франція-
НАТО були натягнуті, тому що американський уряд тяжів більш до 
кандидатури Саркозі, який зробив значний внесок у зміцнення франко-
американських відносин, також уряд приймав до уваги риторику 
Олланда в 2008 р., коли останній виступав проти повернення 
V Республіки у військових блок НАТО (Авраменко, 2015, с. 16). Ф. Олланд 
розглядав гіпотетичне повернення Франції в блок НАТО тільки за умови 
його значного реформування, тому що в іншому випадку Вашингтон 
буде володіти важелями тиску на V Республіку і при можливості 
диктувати свою волю, не беручи до уваги інтереси і потреби французької 
сторони. 

Також Франція почала здійснювати і європейський вимір 
національної оборони. Посилаючись на статтю 42.7 Маастрихтського 
договору, «якщо держава-член є жертвою збройної агресії на своїй 
території, інші держави-члени будуть зобов'язані надати допомогу і 
підтримку всіма доступними засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН» 
(Зуева, 2018, с. 84), міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан після 
терористичних атак в Парижі в листопаді 2015 р. закликав країни ЄС 
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посприяти в боротьбі з угрупованням «Ісламська Держава» (28 членів ЄС 
підтримали V Республіку), тим самим простежується прагнення 
до ведення спільної зовнішньополітичної лінії. 

Аналізуючи зовнішньополітичну діяльність Президента за  
5-річний період можна сказати, що лідеру вдалося виконати частину 
своїх обіцянок, а саме були виведені війська з Афганістану, подальший 
розвиток отримав Міжнародної союз Франкофонії, була відновлена 
діяльність діалогу «П'ять плюс п'ять», що створює основу для співпраці 
між країнами-членами з питань безпеки, економіки, освіти, культурної 
спадщини, що вказує на успішне виконання обіцянки, що стосується 
Середземноморського регіону (проте на практиці діалог не особливо 
сприяє зближенню країн цього регіону). Екологічні та кліматичні 
обіцянки, будучи спочатку обіцянками в сфері внутрішнього життя 
Франції, вийшли на міжнародний рівень, ставши новим трендом 
французької дипломатії. 

Наступним етапом розвитку зовнішньополітичної сфери Франції 
стало обрання президентом наймолодшого за всю історію держави – 
Емманюеля Макрона. Ще в ході передвиборної кампанії Е. Макрон зробив 
основний акцент на вирішенні економічних проблем країни. 
Зовнішньополітичні пріоритети були сформульовані ним лише в 
загальних рисах, але основне гасло було – «зробити Францію знову 
великої». Відразу ж після приходу до влади новий президент розвинув 
гіперактивну зовнішньополітичну діяльність, яка на тлі млявої і 
пасивної політики Франсуа Олланда виглядала багатообіцяючою. 
Насправді розрахунок Макрона був простий і зрозумілий. Задумані ним 
економічні реформи мали занадто довгостроковий характер, і він 
сподівався підвищити свій авторитет за допомогою активної політики 
на міжнародній арені. Головна риса його дипломатії – прагнення стати 
модератором у будь-якій конфліктній ситуації на міжнародній арені, що, 
в принципі, є безпрограшною позицією, а також готовність вести 
переговори з усіма світовими акторами (Зуева, 2018, с. 83). 

Реалізацію своєї амбітної ідеї Е. Макрон пов'язує в першу чергу з 
Євросоюзом, який, на його думку, слід реформувати і перетворити в один 
з консолідованих і авторитетних центрів світової системи. Керівною 
силою в цьому процесі, на його думку, так само, як і в подальшій 
діяльності ЄС, повинен стати франко-німецький тандем. Основні ідеї 
реформування ЄС президент Французької Республіки представив  
у вересні 2017 р. на зустрічі зі студентами Сорбонни. Конкретизуючи  
і розвиваючи цю ідею, Е. Макрон підтвердив пропозиції, які він висував 
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під час президентської виборчої кампанії, а саме: освіту загального 
бюджету країн – учасниць зони євро і установа поста міністра фінансів 
для неї, що, з точки зору багатьох експертів, означало б створення 
«економічного уряду» цієї частини ЄС. Але тепер він доповнив їх новими 
пропозиціями, які охоплюють широке коло областей – від фінансово-
податкової до безпеки і оборони. Особливу увагу він приділив 
формуванню єдиної політики в податковій сфері, відсутність якої до сих 
пір вважалося слабким місцем зони євро, так само як і Європейського 
союзу в цілому. 

Не можна не визнати, що процес євроінтеграції має об'єктивну 
основу і цілий ряд проблем, що стоять перед країнами Європи, в тому 
числі міграційну, важко вирішувати самотужки. Євросоюз, безсумнівно, 
потребує реформування. Про це свідчить і те, що єдність його останнім 
часом виявилося явно підірваним. В цілому план Макрона передбачає 
реформування ЄС на основі просування ідей федералізму, що передбачає 
передачу ще більшого обсягу суверенних компетенцій на міждержавний 
рівень і вже викликає протидію з боку ряду членів ЄС. З огляду на всі 
складнощі цього процесу, в аналітичній доповіді Французького 
інституту міжнародних відносин, присвяченій річниці перебування 
Макрона при владі, робиться висновок, що «з приводу майбутнього 
єврозони Франції та Німеччини мають бути ще довгі дискусії» (Зуева, 
2018, с. 166). 

Головну роль для просування цілей, як підкреслив Е. Макрон, 
повинна грати французько-німецька вісь. У зв'язку з цим він заявив про 
свій намір укласти 22 січня 2018 р. новий варіант Єлисейського договору 
(1963) між двома країнами, який дозволив би їм стати реальним 
авангардом інтеграційних процесів в ЄС. Франція і Німеччина, заявив він, 
можуть і повинні подати іншим країнам ЄС конкретний приклад 
поглиблення європейської інтеграції, повністю до 2024 р. перейшовши 
на єдині правові норми і правила, що регламентують діяльність 
підприємств, і рухаючись до злиття ринків (Леонтьева, 2017 ). 

Е. Макрону вдалося домогтися від А. Меркель в квітні 2018 р. 
згоди на вироблення «дорожньої карти» поглиблення європейської 
інтеграції, однак під час переговорів канцлер ФРН не продемонструвала 
великого оптимізму. Німецька сторона побоюється, що саме вона 
повинна бути головним донором відповідних реформ, хоча найбільші 
вигоди в економічному і політичному плані отримає Франція, що володіє 
істотно меншими ресурсами. 
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Також варто взяти до уваги франко-американські відносини, які 
традиційно є дружніми і союзницькими, хоча в них час від часу 
виникають точки напруги. Пов'язано це зі структурною асиметрією, 
коли саме Франції доводиться підлаштовуватися під дії США, а не 
навпаки. Якщо при Ніколя Саркозі Франція повернулася в НАТО в 2009 р. 
з розрахунком на підвищення власного впливу на альянс в цілому і на 
США зокрема, то при Ф. Олланді Французька Республіка, демонструючи 
ще більш явний атлантизм, постаралася «застовпити» за собою звання 
«першого учня в атлантичному класі», слідуючи в фарватері 
американської політики в сирійській та українській кризах. 
Невдоволення атлантизмом Олланда, яке висловлювали суперники 
Макрона по президентських перегонах (Ф. Фійон, М. Ле Пен, 
Ж. Л. Меланшон), змушує останнього демонструвати більш зважений 
підхід до відносин з США і НАТО. Ситуація ускладнилася тим, що на зміну 
глобалістові Бараку Обамі в Білий дім в січні 2017 р. прийшов 
непередбачуваний ізоляціоніст Д. Трамп (Мудрицька, 2014, с. 460). 

За своїми поглядами Макрон є євроатлантистом і глобалістом. 
Будучи випускником програми «Молоді лідери» Франко-американського 
фонду, покликаного зближувати політичну еліту США і Франції, маючи 
елітну освіту, чудове знання англійської мови і репутацію одного з 
кращих банкірів країни, Е. Макрон втілює собою шар меритократії – 
французьких підприємців і функціонерів, які домоглися успіху в 
глобалізованому світі завдяки інтелектуальним здібностям. 

Не випадково в 2016 р. Макрон виступив у Франко-
американському фонді з доповіддю «Американська мрія – це французька 
мрія» (Електронний ресурс, 2018). У жовтні 2017 р. Макрон підкреслював 
в інтерв'ю, що США – це основний партнер Франції в галузі безпеки та 
боротьби з тероризмом. Ця ж думка простежується в «Стратегічному 
огляді з оборони і національної безпеки», прийнятому у Франції восени 
2017 р. (Клинова, Кудрявцев, Рубинський, Тимофеев, 2018, с. 65). 

Сприятливим фактором для Франції став збіг ефекту новизни 
фігури Е. Макрона з ослабленням найближчих союзників по ЄС, 
поглинених внутрішньополітичними проблемами (Великобританія, 
Німеччина, Іспанія, Італія). До того ж Трампу поки не вдалося знайти 
спільну мову ні з Терезою Мей, ні з Ангелою Меркель. У цих умовах перед 
Макроном відкрилося вікно можливостей: зробити Францію 
привілейованим посередником між Трампом, що викликає критику в 
ряді країн світу, і державами Євросоюзу. На тлі падіння популярності 
традиційних лідерів ЄС і посилення позицій правих євроскептиків 
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(В. Орбан, А. Дуда, С. Курц) енергійний і харизматичний Е. Макрон став 
розглядатися в ролі одного з нових лідерів Західного світу (Клинова, 
Кудрявцев, Рубинський, Тимофеев, 2018, с. 113). 

Макрона і Трампа зближують загальні або близькі позиції з таких 
тем, як підтримка НАТО в світлі української кризи та ускладнення 
відносин з Росією, боротьба з терористами ІДІЛ і підтримка зусиль 
Сахельскої п'ятірки в Африці в боротьбі з ісламізмом, прагнення до 
демократизації Іраку і Сирії, неприйняття ядерної програми КНДР. 
Франція підтримує діалог США з Японією, Австралією та Індією щодо 
формування безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Трамп в свою 
чергу позитивно оцінив готовність Франції як союзника в ході спільних 
ударів по території Сирії, нанесених 14 квітня 2018 р. На численних 
зустрічах обидва президенти не шкодували слів і жестів для 
демонстрації дружніх і союзницьких відносин між Парижем і 
Вашингтоном.Франція активно продовжує участь в роботі НАТО. Макрон 
підтримав вимогу Трампа про збільшення військового бюджету Франції 
до 2 % ВВП – тобто до 50 млрд. євро (Леонтьева, 2017, с. 39). Зростання 
військових витрат країн НАТО і боротьба з ІДІЛ стали головними темами 
саміту альянсу в 2017 р. 

Президент спробував також активізувати політику Франції  
у стратегічно важливому близькосхідному напрямку. На Близькому Сході 
у спадок від Ф. Олланда Е. Макрону залишилися два основних 
невирішених конфлікти: це завершення боротьби з ісламістами в Іраку і 
Сирії, а також фактична відсутність відносин з Президентом Сирії 
Б. Асадом, оскільки Париж вважав за краще підтримувати в САР 
прозахідну опозицію. Позиції Франції в регіоні опинилися ослаблені, 
оскільки в Сирії вона не могла змагатися з впливом Росії, а в Іраку, 
не дивлячись на участь в боротьбі проти ІДІЛ, була лише «першою серед 
других» в коаліції під егідою США. У цих умовах Макрону довелося 
шукати нові способи посилити позиції своєї країни в регіоні. 

Основною новацією французької політики в Сирії стала відмова 
від ультимативних вимог Б. Асада піти у відставку. Як пояснила новий 
посол Франції в РФ С. Берман: «Ми не будемо вирішувати за сирійський 
народ, але про вимогу безумовної відставкиБашараАсада більше мова не 
йде» (Клинова, Кудрявцев, Рубинський, Тимофеев, 2018, с. 88). Цей зсув 
став де-факто визнанням того, що від президента Сирії в найближчому 
майбутньому позбутися не вийде, і в той же час він повинен був 
розширити поле для маневру Франції в регіоні. Але це не означало 
готовності Парижа йти на діалог з Дамаском: Макрон, навпаки, зробив 
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акцент на важливості дотримання Сирією «червоних ліній», перш за все 
в плані незастосування хімічної зброї, в чому Франція звинувачує САР 
з 2013 р. Звинувативши Дамаск в порушенні цієї «червоної лінії», в ніч з 
14 на 15 квітня 2018 р. Франція спільно з США і Великобританією 
завдала ракетного удару по місцях передбачуваних об'єктів виробництва 
хімічної зброї (Мудрицька, 2014, с. 460). 

Політичне врегулювання сирійського конфлікту французький 
лідер бачить в роботі Женевської групи. Париж навіть пропонував 
підключити до переговорів Саудівську Аравію, Туреччину, Йорданію 
і Іран, але американці відкинули цю ідею. Незважаючи на вжиті зусилля 
і заяви Макрона про те, що Париж повинен повернутися на Близький 
Схід, в цілому роль Франції в Сирії поки не сильно зміцнилася. 

У палестино-ізраїльському конфлікті Франція відстоює принципи 
співіснування Ізраїлю і Палестини і продовжує розглядати Єрусалим як 
столицю відразу двох держав. У зв'язку з цим, Париж засудив рішення 
Д. Трампа від 14 квітня 2018 р. про перенесення посольства США в Ізраїлі 
з Тель-Авіва до Єрусалиму. Глава МЗС Франції Ж.-І. Ле Дріан назвав 
це порушенням міжнародного права, включаючи резолюцію РБ і ГА ООН. 
Але далі цього Франція не пішла (Зуева, 2018, с. 90). 

В цілому Париж продовжує активно шукати можливості для 
відновлення свого впливу в регіоні, але йому доводиться враховувати 
позиції Вашингтона і Москви, щоб не вступати в конфлікт з двома 
державами. 

Серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Франції варто 
підкреслити африканський. Для Франції її політична, економічна і 
військова присутність в Африці, насамперед в її колишніх колоніях в 
західній частині континенту, ще з другої половини XIX ст. була 
найважливішою складовою її «державності». Людські, а також природні 
ресурси цих територій – зокрема, нафту, уран, залізна руда, боксити, 
сільськогосподарська продукція – мали з точки зору офіційного Парижа 
стратегічне значення. Після деколонізації всі французькі президенти 
приділяли новоутвореним африканським державам підвищену увагу. 
Франція без сорому втручалася в їх внутрішні справи, організовувала 
державні перевороти або, навпаки, пригнічувала їх, підтримувала ту чи 
іншу сторону в громадянських війнах або, коли вважала за потрібне, 
відображала вторгнення ззовні (Клинова, Кудрявцев, Рубинський, 
Тимофеев, 2018, с. 114). 

Е. Макрон пообіцяв збільшити економічну допомогу Франції 
африканським державам на цілі розвитку з нинішніх 0,37 % ВНП до 
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0,55 % (в абсолютно вираженні – з 9 млрд до 15 млрд євро). Зокрема, 
значно більші кошти повинні бути спрямовані в сферу освіти. 
Ця допомога, з одного боку, покликана зменшити міграційний потік з 
даних держав до Франції, з іншого боку, сприяти збереженню в них 
позицій французької мови та культури як важливих факторів «м'якої 
сили». Згідно з прогнозами, до 2050 р. населення Африці складе близько 
25 % людства, при цьому 700 млн чол. проживатимуть в країнах, де поки 
велика чисельність носіїв французької мови (Леонтьева, 2017). 

Таким чином, Е. Макрону не вдалося усунути корінного 
протиріччя французької зовнішньої політики. Він намагається 
одночасно активізувати європейську інтеграцію, посилюючи зв’язок 
з Німеччиною, зберігати взаємодію з НАТО, США, але при цьому 
проводити «державну» політику там, де це можливо. Однак якщо Франції 
та Німеччини дійсно вдасться запустити механізм поглиблення 
інтеграції в ЄС, в якому німецький партнер вже має переважне місце, 
очевидно, що це буде вести до зниження самостійності Парижа 
в міжнародних справах. Разом з тим, як показав досвід взаємодії 
Е. Макрона з Д. Трампом, коли «державні» пориви Франції не збігаються 
з намірами США, їй доводиться маневрувати, щоб не поставити під 
сумнів атлантичну солідарність.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Оцінюючи зовнішньополітичну діяльність обох президентів,  
то з моменту приходу до влади Е. Макрона зовнішня політика Франції 
почала змінюватися у кращу сторону і зазнавати явних змін. Оскільки 
новий лідер країни є більш харизматичним і енергійним, ніж попередній, 
тим самим характеризує собою оновлення стилю французької 
дипломатії. Е. Макрон демонструє готовність відстоювати не тільки 
інтереси Франції, а й Євросоюзу, і всього колективного Заходу. 

Перспективи та проведення зовнішньополітичного курсу 
залежить від безлічі факторів. Перш за все Франції необхідно зберігати 
і розвивати національну безпеку, оскільки не можливо вважати її 
повноцінною. Проте завдяки своїм озброєнням, Франція продовжує 
зберігати панівне становище над іншими країнами у Європі і у світі 
загалом.  

Політику Французької Республіки можна назвати ірраціональною, 
оскільки Франція прагне бути наддержавою, яка здійснює вплив на інші 
держави. Оскільки змінився формат міжнародних відносин, а саме з 
біполярний світ став багатополярним, країні варто зосередитись на своїх 
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внутрішніх інтересах і знайти своє місце у багатополюсному суспільстві, 
що дасть можливість більше сконцентруватись на своїх пріоритетах. 
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ  
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

 
Вивчаються сучасний стан експортоорієнтованої діяльності 

в аграрному секторі України в умовах зміни основного експортного 
напрямку після початку військового конфлікту з Російською Федерацією. 
Визначені обсяги європейського та азіатського експорту та можливості 
оптимізації зазначеного процесу. Окреслена важливість спроможності 
українських виробників утримувати позиції на міжнародних ринках. 
Проаналізовані ключові фактори міжнародної конкурентоспроможності 
вітчизняної сільськогосподарської продукції.Розглянуті перспективні 
напрямки зростання експорту до Європейського Союзу в умовах 
підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України 
на його ринках. 

Ключові слова: аграрний сектор; експорт; імпорт; товарна 
структура; ринок; диверсифікація. 

 
Hrynchuk Olha, Master Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 
State, Problems and Prospects of International Trade Regulation 

in Agricultural Products 
The current state of export-oriented activity in the agrarian sector 

of Ukraine is studied in the conditions of change of the main export direction 
after the beginning of the military conflict with the Russian Federation. 
The volume of European and Asian exports and the possibilities 
of optimization of this process have been determined. The importance of 
Ukrainian manufacturers' ability to hold positions in international markets is 
outlined. The key factors of international competitiveness of domestic 
agricultural products are analyzed. Prospective directions of export growth to 
the European Union are considered in the conditions of increase 
of competitiveness of agriculture of Ukraine in its markets. 

Key words: agricultural sector; export; import; commodity structure; 
market; diversification. 
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Изучаются современное состояние экспорт ориентированной 
деятельности в аграрном секторе Украины в условиях изменения 
основного экспортного направления после начала военного конфликта с 
Российской Федерацией. Определены объемы европейского и азиатского 
экспорта и возможности оптимизации указанного процесса. 
Обозначенная важность способности украинских производителей 
удерживать позиции на международных рынках. Проанализированы 
ключевые факторы международной конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены 
перспективные направления роста экспорта в Европейский Союз 
в условиях повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 
Украины на его рынках. 

Ключевые слова: аграрный сектор; экспорт; импорт; товарная 
структура; рынок; диверсификация. 

 
Вступ 
На сучасному етапі розвитку національної економіки України 

актуальним є питання зміни векторів зовнішньої торгівлі в напрямі 
країн ЄС та країн Азії. З початком російської агресії були введені 
обмеження на імпорт українських товарів на територію РФ, 
скорочуються обсяги торгівлі з Білоруссю, Казахстаном та Вірменією.  
Ця ситуація вплинула на всю економіку України та спричинила зміну 
структури зовнішньої торгівлі в частині вугільної, металургійної, 
машинобудівної та хімічної галузей. Україна посідає лідируюче місце у 
світі за обсягами експорту зерна та входить у десятку найбільших 
експортерів сільськогосподарської продукції. Однак потенціал розвитку 
АПК не використовується повною мірою через недосконалість відносин 
на земельному ринку, недостатнє інвестиційне забезпечення, 
технологічне відставання і непрозору конкуренцію. Європейський ринок 
характеризується відносно високою купівельною спроможністю 
населення, але він ставить і високі вимоги до якості продукції. Система 
квотування суттєво обмежує присутність національних виробників на 
ринку країн ЄС, часто присутні і певні технічні бар’єри. Натомість 
зростання азійського ринку дає українській продукції сільського 
господарства шанси збільшення продажів за рахунок фізичного обсягу 
поставок та можливості продажу продукції нижчого рівня якості, ніж для 
країн ЄС. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Директор ННЦ«Інститут аграрної економіки» Ю. О. Лупенко 

визначив вектори економічних досліджень з питань міжнародної 
інтеграції аграрної галузі економіки України. Дослідженню ймовірних 
плюсів та ризиків процесу удосконалення АПК України в межах 
інтеграційних рішень Європейського та Митного Союзів присвячували 
свій час М. І. Пугачов та А. О. Мельник. Г. С. Тимофієва у дослідженнях 
концентрується на сучасному приєднанні українського аграрного 
сектору у світовий процес глобалізації, позначає ключові види 
сільськогосподарської продукції, торгівля якими позначається на 
позиціях України на міжнародному ринку. Н. А. Карасьова дослідила 
аграрний сектор України та перспективні напрями його розвитку. 

Пропозиції гарантування ефективного розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств на основі 
визначених стратегічних цілей розвитку сформувала І. Ю. Гришова. 
Дослідження проблем експорту вітчизняної сільськогосподарської 
продукції потребує постійного моніторингу та оновлення статистичної 
бази. Мінлива кон’юнктура зовнішнього та внутрішніх ринків 
сільськогосподарської продукції вимагає перегляду принципів 
зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних аграрних виробників та 
врахування економічних і політичних змін.  

Формулювання цілей статті 
Саме тому метою статті є дослідження сучасного стану,  

проблем та перспектив регулювання міжнародної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією та визначення тенденції розвитку 
експортоорієнтованої діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Аграрний сектор є надзвичайно важливий для розвитку 

української економіки, особливо якщо його розглядати в середовищі 
міжнародної торгівлі. Трагічні події, які сталися 2014 р. значно вплинули 
на економічне становище країни. Падіння купівельної спроможності 
всередині країни, криза фінансового сектору, обмеження доступу до 
традиційних ринків збуту не дозволяли забезпечити можливості для 
розвитку більшості секторів економіки, через це держава була 
змушеназосереджуватися на експорт-орієнтованих напрямках, які могли 
стабільно утворювати валютну виручку. 

У ситуації, що склалася, аграрний сектор став так званою 
«подушкою безпеки» для економіки країни. Відсоток аграрної продукції 
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в загальній кількості експорту за останні п’ять років зріс з 27 % в 2013 р. 
до 40 % в 2017–2018 рр. А уже з 2013 р., аграрна продукція стабільно 
залишається основною експортною групою. 

В той же час, міністерство, взявши курс на збереження швидких 
темпів збільшенняоб’ємів виробництва сільськогосподарської продукції, 
має на меті втілити в життя нову парадигму експорту: поточні позиції 
України на ринках сировини – підґрунтя для просування експорту 
готової продукції. Розширенняекспорту продукції з доданою вартістю 
може не тількипосилити статус України, як надійного постачальника 
якісного доступного товару на міжнародному ринку, але й 
статирушійною силою власного розвитку економіки країни та 
збільшення якості населення країни. 

Тривалий час Україну на міжнародній арені розглядали тільки як 
країну-постачальника зернових і олійних культур, соняшникової олії і 
іншої кормової сировини, але ця парадигма з часом змінюється. Станом 
на 2018 рік частина переробленої продукції становила більше ніж 50 %. 
Зробивши аналіз структури експорту аграрної продукції, слід виділити 
точну зміну в збільшеннікількості поставок продукції з доданою 
вартістю. 

Варто зазначити, що експорт продукції з високою доданою 
вартістю є більш не простим процесом, ніж сировинних товарів. Це все 
через те, що він вимагає виключно інших схем логістики, маркетингу, 
підтвердження якості тощо. Крім того, в більшості країн світу 
спостерігається, що тарифні і нетарифні вимоги до сировинних товарів 
на багато менше ніж до готової / переробленої продукції. Не зважаючи 
на всі труднощі, які виникають в ході розвитку експорту, аграрний бізнес 
України з кожним роком стає все більш конкурентоспроможним на 
іноземних ринках.  

У цьому, безперечно, слід відмітити значні заслуги вітчизняних 
експортерів виробників, діяльність яких залишається одним з ключових 
драйверів піднесення експорту та розвитку нових ринків збуту. Готуючи 
Стратегію розвитку експорту, міністерство мало на меті підтримати 
належні ініціативи бізнесу і покращити результати України на іноземних 
ринках за рахунок спільних зусиль зі сторони держави, виробників та 
всiх iнших учасникiв ринку. 

Аграрна галузь української економіки демонструє стабільний 
розвиток і є основою розширення її експортного потенціалу. Кожна 
область України спеціалізується на певних продуктах (табл. 1). 
Основним напрямом українського агробізнесу є рослинництво (близько 
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70 % сільськогосподарської продукції). Найбільші обсяги в експорті 
продукції рослинного походження займають зернові культури  
(1188,2 млн дол), насіння та плоди олійних (213,8 млн дол.), готові 
харчові продукти – залишки та відходи харчової промисловості  
(166,1 млн дол.), продукти переробки овочів (69,9 млн дол.), а також 
какао та продукти з нього (57,2 млн дол.). В обсягу продукції тваринного 
походження найбільша частка молока та молочних продуктів  
(98,3 млн дол.). 

Таблиця 1 
Рейтинг топ–3 регіонів за виробництвом сільськогосподарських культур 

Місце регіонів у виробництві сільськогосподарських культур 
Культури Області Культури Області 
Зернові та 

зернобобові 
1 Полтавська Буряки 

цукрові 
(фабричні) 

1 Вінницька 
2 Вінницька 2 Полтавська 
3 Одеська 3 Хмельницька 

Соняшник 1 Харківська Картопля 1 Вінницька 
2 Кіровоградська 2 Житомирська 
3 Дніпропетровська 3 Київська 

Соя 1 Хмельницька Овочеві 
відкритого 

ґрунту 

1 Херсонська 
2 Полтавська 2 Дніпропетровська 
3 Житомирська 3 Харківська 

Ріпак 1 Одеська Плодові та 
ягідні 

1 Вінницька 
2 Тернопільська 2 Хмельницька 
3 Вінницька 3 Чернівецька 

Джерело: сформовано авторами за даними  
Державної служби статистики України на 01.11.2018 р. 

 
Для України вступ до Світової організаціїторгівлі означав 

зниження в межах режиму найбільшого сприяння (РНС) 
середньозваженої ставки ввізного мита на агропродовольчу продукцію 
від 18 % на момент набуття членства в СОТ до кінцевої 
середньозваженої ставки 10 %. Зниження імпортних мит на 
сільськогосподарську продукцію повинно закріплювати їх на рівні,  
який не можна згодом перевищувати. Зі вступом до СОТ Україна взяла 
зобов’язання не обмежувати експорт зерна і встановити імпортну 
тарифну квоту на цукор-сирець із тростини з кінцевим обсягом у розмірі 
267 800 т. Також відзначимо зміни ставок експортного мита, які в рамках 
СОТ зараз вже встановлені на кінцевому рівні: насіння олійних культур – 
10 %, жива велика рогата худоба – 10 %, шкіряна сировина – 20 % 
(Основні показники зовнішньої торгівлі України,  2020). 
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За даними Державної служби статистики, протягом 2012–2016 рр. 
дохід від експорту агропромислових товарів зменшувався одночасно зі 
скороченням експорту самої продукції. У 2017 р. було зафіксовано 
зростання експорту. За 2017 р. загальний експорт продукції становив 
43,3 млрд дол. США, що на 19 % більше ніж за 2016 р. А за даними 2018 р. 
експорт продукції з України складав 47,3 млрд дол. США, що на 9,2 % 
більше у порівнянні з 2017 р. За останні 5 років частка продукції АПК 
у структурі експортного доходу України збільшилася з 31 % у 2014 р. до 
39,3 % у 2018 р. (Основні показники зовнішньої торгівлі України, 2020). 

У 2018 р. було створено 85 нових ринків, в основному 
розраховували на сегмент товарів з доданою вартістю: корми для 
тварин, яєчні продукти, м’ясо-молочна продукція, кондитерські вироби, 
рибна продукція, тощо. Збільшенняекспорту відбувалось за рахунок 
країн Східної Азії, Близько Сходу, Африки, тощо. Для більшості країн 
вищезазначених регіонів характерна одна спільна риса: швидкі темпи 
збільшення кількості населення на фоні прискореної урбанізації та 
зростання доходів. Це дає змогу прогнозувати, що і в подальшому вектор 
для створення нових ринків буде зосереджений в сторону цих регіонів 
також. 2 квітня 2019 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України зазначено, що за січень – лютий 2019 р. харчова та аграрна 
продукція в загальному експорті України становила частку 43,9 %. 
Експортна сума становила 3,5 млрд доларів США (Трофімцева, 2019). 

Натомість Україна стала менш залежною від імпортованих товарів 
і почала нарощувати обсяги власного виробництва. У структурі експорту 
продукції переважає продукція рослинництва – понад 50 %. Частка 
продукції тваринництва становить 5–6 % (це пов’язано з тим, що більша 
частина продукції не відповідає стандартам ЄС). В імпорті аграрної 
продукції домінують такі товари: насіння олійних культур та кукурудзи, 
плоди (цитрусові та банани), горіхи, риба та ракоподібні, тютюнові 
вироби, готові харчові продукти. Їхня сукупна вартісна частка в імпорті 
продовольства становить понад 55 % (Міністерство аграрної політики та 
продовольства, 2019). У структурі імпорту переважають готові харчові 
продукти (39–45 %). Це свідчить про нераціональну структуру 
зовнішньої торгівлі: Україна імпортує товари з високою доданою 
вартістю, а експортує переважно сировину чи продукцію з незначним 
ступенем обробки. 

Основними імпортерами сільськогосподарської продукції України 
за 2018 р. стали: Індія – 9,9 %, Китай – 6,2 %, Нідерланди – 6,2 %, Іспанія – 
5,5 %, Єгипет – 4,7 %, Туреччина – 4,2 %, Італія – 3,9 %, Німеччина – 3,5 %, 
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Польща – 3,5 %, Саудівська Аравія – 3,1 % (Державна фіскальна служба 
України, 2018). 

Ринок Азії залишається основним ринком збуту 
сільськогосподарської продукції (Індія, Туреччина і Китай), частка якого 
в структурі експорту з кожним роком зменшується. Частка країн ЄС 
становить 31,1%, найбільшими імпортерами є Нідерланди, Іспанія та 
Італія. Зростає частка країн Африки (Єгипет, Туніс і Марокко). Незначні 
коливання експорту відбуваються з країнами СНД. Україна багато 
імпортує з Польщі, Німеччини та Франції, частка аграрної продукції з 
інших країн ЄС скорочується (Міністерство аграрної політики та 
продовольства, 2019). 

Україна стала першочерговим експортером меду до 
Європейського Союзу. За останні десять років експорт українського меду 
збільшився у 7 разів, в основному за рахунок поставок до країн ЄС, з яких 
27 % світового споживання меду –це 150 тисяч тонн щорічно. 
Закупівельні ціни ЄС подобаються українським медовим виробникам 
більше, ніж ціни на внутрішньому ринку (Додаткові квоти на експорт до 
ЄС, 2017). 

Нині основними статтями експорту української 
сільськогосподарської продукції до країн Африки є продукти рослинного 
походження, а саме соєві боби, пшениця, кукурудза. Збільшення 
кількості міського населення в регіоні означає збільшення кількості 
споживачів сільськогосподарської продукції, зміну споживчих настроїв, 
зміну раціону. Прогнозується, що це сприятиме нарощуванню обсягів 
експорту овочів, наприклад картоплі, та продукції тваринного 
походження, зокрема молока та м’яса. В країнах Африки обсяги 
споживання молока в середньому в 6,5 разів нижче раціональної норми, 
м’яса – в 3 рази, картоплі – в 4 рази. Тобто потенціал зростання цього 
ринку є значним, а за проведення виваженої експортної стратегії, 
узгодженні стандартів якості Україна зможе розширити асортимент та 
збільшити обсяги експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції 
до регіону. 

Важливим напрямом розвитку АПК України є залучення прямих 
іноземних інвестицій. Однак є стійка зворотна залежність приросту 
обсягів взаємної торгівлі внаслідок створення зони вільної торгівлі і 
приросту іноземного інвестування. Зовнішньоторговельний оборот між 
Україною та країнами ЄС за 2015–2016 рр. зріс на 7,25 %, тоді як обсяг 
прямих іноземних інвестицій до України зменшився на 1,16 %, а з 
України – на 0,026 %. Подібний ефект спостерігався і у разі створення 
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інших інтеграційних угруповань. Це пояснюється тим, що зняття 
тарифного захисту вже не стимулює іноземних інвесторів вкладати 
гроші у виробництво на території країни, куди можна вільно ввезти 
власну продукцію з третіх країн (Босак, 2018, с. 34–36). 

Умовою існування і розвитку агропромислового комплексу є 
здатність агропромислової продукції відповідати вимогам ринку. 
Продукція, яка сьогодні виготовляється в Україні в більшості здатна 
конкурувати на внутрішньому ринку, але значна кількість підприємств 
не можуть реалізовувати свою продукцію за кордоном через нестачу 
механізмів управління якістю. Причинами можуть бути те, що 
виробники або не знають як підвищити якість без значних витрат або 
допускають багато помилок під час управління нею. 

Проте агропромислова продукція для споживання населенням,  
по-перше, повинна бути максимально екологічно чистою, без ГМО.  
По-друге, на підприємствах чи в господарстві системи АПК має бути 
розроблена система управління якістю за допомогою якої досягнення 
цієї цілі стане можливою в повній мірі. Якщо ця ціль не досягається і на 
перше місце для виробника стає отримання прибутку і економія на 
якості, а не турбота про здоров’я населення, то банкрутства неможливо 
буде уникнути. З іншого боку, поліпшення якісних параметрів призведе і 
до гарної репутації та комерційного успіху не тільки Україні, а й за 
кордоном. В умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, щоб займати 
тверду позицію підприємства повинні проводити сертифікацію та 
стандартизацію продукції, які є головними інструментами СУЯ. 
Стандартизація супроводжує продукт протягом життєвого циклу і є 
нетарифною формою регулювання торгівлі (Левкулич, 2012). 

Відповідно до прогнозу у 2025 р. слід очікувати зростання частки 
України на світовому експортному аграрному ринку до позначки в 
1,43 %. Навіть з огляду на нинішній обсяг світового експортного ринку 
аграрної продукції в 1,74 трлн дол. США таке зростання української 
частки відповідатиме 24,8 млрд дол. США вітчизняного експорту, тобто у 
2,4 рази перевищуватиме рівень 2017 р. Таке значне зростання обсягів 
експорту, відповідно, посилення позицій України на світових ринках 
сільськогосподарських продуктів потребуватимуть активного розвитку 
її експортного потенціалу, збільшення ефективності зовнішньої торгівлі 
та конкурентоспроможності сільського господарства, розширення 
співробітництва з різними країнами світу, що входять до складу різних 
регіональних економічних угруповань. 
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Одним з перспективних напрямів зростання експорту до ЄС та 
підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України 
на його ринках має стати розвиток органічного землеробства. 
Європейський споживчий ринок органічної продукції оцінюється  
у 24 млрд євро, цей ринок неупинно зростатиме у найближчій 
перспективі, що сприятиме збільшенню потреби в органічних продуктах 
(Organic farming statistics, 2020). 

Українські товаровиробники мають досвід органічного 
виробництва зернових, зернобобових та олійних культур, а також 
значного спектру нішевих культур, передусім ягід та овочів. Україна 
посідає нині 20 місце серед світових країн-лідерів органічного руху та 
перше місце у східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі 
органічної ріллі. Це створює значні резерви та можливості для 
збільшення поставок Україною продуктів сільського господарства на 
європейський ринок. 

Стримуючим чинником щодо зростання обсягів експорту 
сільгосппродукції до країн ЄС може виступити потенційна 
неспроможність більшості вітчизняних виробників сьогодні 
задовольнити технічні, санітарні, фітосанітарні умови для експорту своєї 
продукції на ринки ЄС. Для того щоб Україна могла легко та ефективно 
продавати свої товари на ринку ЄС, відповідні регламенти, стандарти, 
вимоги щодо безпечності продукції мають бути гармонізовані 
відповідно до вимог ЄС. Після гармонізації та впровадження ЗВТ більш 
тісна економічна інтеграція забезпечує українським товарам кращі 
умови доступу до його ринку, а також до ринків третіх країн. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

За результатами проведеного дослідження виявлено, що світовий 
аграрний ринок активно зростає. В таких умовах Україна має можливості 
щодо посилення своєї ролі у світовій торгівлі сільськогосподарськими 
продуктами. Однак це вимагає розроблення та реалізації ефективної 
стратегії посилення власної конкурентоспроможності. Зокрема, на ринку 
країн ЄС доцільно нарощувати обсяги експорту тих видів продукції,  
на які тарифні квоти (овес, ячмінь, яловичина, баранина, молоко, 
вершки, згущене молоко та йогурти) виділені, але не виконуються, 
проводити цілеспрямовану роботу щодо збільшення тарифних квот на 
товари, які традиційно експортуються в ЄС та мають перспективу 
експорту; розвивати виробництво та експорт органічної продукції; 
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розширювати експорт продуктів до країн, де має місце їх традиційне 
виробництво; створювати нові нетрадиційні ринкові ніші тощо. 

Спроможність українських виробників утримувати свої позиції  
на міжнародних ринках, диверсифікувати експорт у товарному та 
географічному вимірах визначається якістю національного ділового 
клімату, розвитком транспортної інфраструктури та логістики. 
Ключовими факторами міжнародної конкурентоспроможності 
вітчизняної сільськогосподарської продукції виступають: прискорена 
модернізація національної економіки, інтеграція національних 
виробників у глобальні ланцюги вартості, ефективне функціонування 
каналів імпорту сировини, комплектуючих та обладнання, створення 
сприятливого інвестиційного клімату. 
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УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ: 

СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ 
 
Структура експорту в Україні не стабільна та потребує 

удосконалення, оскільки значної мірою впливає на економіку нашої 
держави.Метою статті є визначити основні напрями українського 
експорту та проаналізувати їх. У статті проаналізовано тенденції 
українського експорту, починаючи з 1991 р.; динаміку сальдо 
торговельного балансу України та його стан; основні напрями 
зовнішньої торгівлі України. Ідентифіковано основні торгові потоки 
України, товарну структуру експорту, наведено її коротку оцінку. 
На основі показників виявлено позитивні та негативні для української 
економіки структурні зрушення у зовнішній торгівлі. Визначено 
перспективні напрями експортних операцій України. Коротко 
проаналізовані ключові галузі українського експорту (продукція АПК та 
харчової промисловості, продукція металургійного комплексу, продукція 
машинобудування, мінеральні продукти, продукція хімічної 
промисловості, деревина та паперова маса, різні промислові товари та 
продукція легкої промисловості). Розглянуто Експортну стратегію 
України на 2017–2021 рр., яка затверджена урядом, та її вплив на 
політику зовнішньої торгівлі України. Згадані нові перспективні ринки 
для збуту української продукції. 
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Kyiv, Ukraine 
Ukrainian Goods and Services in the World Market: Penetration 

Strategies 
The export structure in Ukraine is not stable and needs improvement, 

as it has a significant impact on the economy of our country. The purpose of 
the article is to identify the main directions of Ukrainian exports and to 
analyze them. The article analyzes the trends of Ukrainian exports since 1991; 
the dynamics of Ukraine's trade balance and its status; the main directions of 
foreign trade of Ukraine. The main trade flows of Ukraine, the commodity 
structure of exports have been identified, and its brief estimation is given. 
The indicators revealed positive and negative structural changes in foreign 
trade for the Ukrainian economy. The perspective directions of Ukraine's 
export operations have been determined.Key branches of Ukrainian exports 
(products of agro-industrial complex and food industry, products of 
metallurgical complex, products of mechanical engineering, mineral products, 
products of chemical industry, wood and paper, various industrial goods and 
products of light industry) are briefly analyzed. The Ukrainian Export Strategy 
for 2017–2021, approved by the Government, and its impact on Ukraine's 
foreign trade policy are considered. New promising markets for selling 
Ukrainian products are mentioned. 

Key words: foreign trade; goods; services; analysis; dynamics; trend; 
structure. 

 
Кобзарь Анна, студенка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Украинские товары и услуги на мировом рынке: стратегия 

проникновения 
Структура экспорта в Украину не стабильна и нуждается 

в совершенствовании, поскольку значительная мере влияет на 
экономику нашего государства. Целью статьи является определить 
основные направления украинского экспорта и проанализировать их. 
В статье проанализированы тенденции украинского экспорта, начиная 
с 1991 г.; динамику сальдо торгового баланса Украины и состоянии 
основные направления внешней торговли Украины. Идентифицировано 
основные торговые потоки Украины, товарную структуру экспорта, 
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приведены ее краткую оценку. На основе показателей выявлены 
положительные и отрицательные для украинской экономики 
структурные сдвиги во внешней торговле. Определены перспективные 
направления экспортных операций Украины. Коротко 
проанализированы ключевые отрасли украинского экспорта (продукция 
АПК и пищевой промышленности, продукция металлургического 
комплекса, продукция машиностроения, минеральные продукты, 
продукция химической промышленности, древесина и бумажная масса, 
различные промышленные товары и продукция легкой 
промышленности). Рассмотрена Экспортная стратегия Украины на  
2017–2021 гг., Утвержденной правительством, и ее влияние на политику 
внешней торговли Украины. Упомянутые новые перспективные рынки 
для сбыта украинской продукции. 

Ключевые слова: внешняя торговля; товары; услуги; анализ; 
динамика; тенденция, структура. 

 
Вступ 
Майже всі країни залежні від міжнародної торгівлі. Але, беручи до 

уваги місткість внутрішнього ринку та забезпеченість певними 
ресурсами, кожна країна має різний рівень цієї залежності. Основною 
особливістю галузей українського експорту є їх високий рівень 
залежності від кон'юнктурних коливань на світовому ринку. Традиційно, 
в Україні переважає експорт сировинними товарами та 
напівфабрикатами, які відповідають усім екологічним тенденціям у світі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Економіка України значною мірою є експортно-орієнтовна, тому 

цій темі присвячено чимало наукових робіт та аналізів вітчизняних 

учених. Серед них: О. І. Білоган, Ю. Г. Козак, Т. О. Тохтамиш, 
О. А. Ягольницький, М. А. Овчиннікова, В. М. Нелепа, О. М. Висоцька, 
М. М. Тепла. Проте, майже немає досліджень на тему розвитку нових 
перспективних напрямів експорту, як товарних, так і географічних.  

Формулювання цілей статті 
Основною метою статті є визначити особливості структури 

експорту України та перспективні напрями та стратегії її розвитку. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 
З 1991 р. українські експортери почали орієнтуватися не лише на 

ринки збуту пострадянських країн, а й звертати свою увагу на 
європейські ринки. На це вплинув ряд таких чинників, як суттєве 
зниження споживання та виробництва продуктів споживчого та 
технічно-виробничого призначення, економічна криза пострадянських 
країн та її поглиблення, що призвело до значного обмеження доступу на 
ринки цих країн для українських товарів, залежність України від імпорту 
паливно-енергетичних ресурсів. До того ж, значно зменшилися обсяги 
споживання внутрішнього ринку. 

Значно погіршилась ситуація після світової економічної кризи 
1997–1999 рр. Суттєво знизився попит на основну продукцію 
українського експорту, а внутрішня фінансова криза знизила 
конкурентоспроможність українських підприємців. Більш того, 
російськи ринки почали звужуватися для українських експортерів, 
а впровадження адміністративного контролю на валютному ринку 
вплинуло на загальну динаміку української зовнішньої торгівлі. 

З 1996 по 1998 рік оборот зовнішньої торгівлі України суттєво 
скоротився. Але, вже у 1999 р. було зафіксовано позитивне сальдо 
торгівлі товарами та послугами (1 млрд дол. США). До цього, останні 
п’ять років, дефіцит торгівельного балансу склавблизько 3 % ВВП. 
Проте, це поліпшення відбулося за рахунок різкого скорочення обсягів 
експорту – найнижчий показник за останні п'ять років (Солонінко, 2008).  

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі України у 2000 р. становив 
28,6 млрд дол. США i збiльшився на 21,8 %, порівняно з 1999 р. у тому 
числі експорт дорівнював 14,6 млрд дол. США (збільшився на 25,8 %), 
а позитивне сальдо становило 616,5 млн дол. 

Зі вступом України в СОТ, ми отримали можливість створення 
зони вільної торгівлі між Україною за ЄС, що надало б можливість 
українським експортерам вийти на нові ринки. Після 2004 р., коли ЄС 
значно розширився, він став основним партнером України в міжнародній 
торгівлі (у 2004 р. за даними Держстату вона складала 25 %, а після 
розширення ЄС – 31,3 %). 

Пороте, з 2005 р. можна спостерігати тенденцію переваги імпорту 
над експортом у структурі зовнішньої торгівлі і, як результат, від’ємне 
торговельне сальдо. До того ж, Україна продовжує експортувати 
переважно сировинні матеріали та напівфабрикати. Недорогоцінні 
метали складають приблизно 50 % обсягу експорту товарів, на відміну 
від високотехнологічних товарів, які мають відносно низьку частку. 
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Основним партнером України в міжнародній торгівлі продовжує бути 
Росія, та ще низка країн, які мають зручне географічне положення. 

З 2005 по 2015 рік зовнішня торгівля України зазнала негативного 
розвитку. Саме у період 2007–2008 рр. мали місце як окремі кризові 
явища, так і глобальна світова фінансова криза, які значно вплинули на 
український експорт. Також події 2014 р. чинником впливу на структуру 
зовнішньої торгівлі нашої держави. Хоча кон’юнктура іноземних ринків 
і була сприятлива для українських товарів та забезпечувала приріст 
надходжень від експорту, проте значно скоротилося саме виробництво 
товарів для експорту, результатом чого і стало перевершення імпорту та 
негативне сальдо торгівельного балансу (Державна статистична служба 
України). Значно змінилася структура зовнішньої торгівлі, оскільки 
Україна втратила одного з основних партнерів – Росію. І лише в 2014 р. 
сальдо торгівельного балансу стало позитивним –4621 млн дол. США 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Сальдо торгівельного балансу 

 
В 2016–2017 рр. обсяги зовнішньої торгівлі України товарами та 

послугами різко скоротилися. Проте скорочення обсягів торгівлі з 
країнами ЄС було не таким стрімким, як з іншими країнами світу, а тому 
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можна зробити висновок, що сталося перенаправлення 
зовнішньоторговельних потоків України у бік ЄС. 

У 2016–2017 рр. експортувалася найбільше продукція 
агропромислового комплексу та чорні метали, легка промисловість, 
електричні машини та устаткування. А імпортувалися найбільше 
енергетичні матеріали, механічні та електричні машини, нафта та 
продукти її перегонки і продукти хімічної промисловості. 

ЄС залишається провідним партнером України протягом 2017 р. 
(питома вага склала 38 %). Найбільше Україна експортувала свою 
продукцію у Польщу, Іспанію, Італію, Німеччину та Угорщину. Імпорт 
найбільше надходив в Україну з Німеччина та Великої Британії.  

Справді тектонічні географічні зсуви української зовнішньої 
торгівлі сталися протягом 2019-го року. За даними Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства країною, до якої 
найбільше зріс експорт української продукції став Китай (7,2 % від 
загального експорту), а натомість торгівля з ЄС значно сповільнилась, 
хоча останній і залишається провідним партнером України (41,8 % від 
загального експорту). Це можна пояснити введенням у ЄС захисних 
заходів на сталеву продукцію, що обмежує український експорт сталі. До 
того ж, українським експортерам необхідна наявність польських 
дозволів на транзит та доставку товарів автомобільним транспортом, що 
також додало проблем українському експорту. Росія відіграє все меншу 
роль в у зовнішній торгівлі нашої держави, і у 2019 р. були введені нові 
торговельні обмеження між країнами. Згідно підсумкам Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за перші 
11 місяців 2019 р., експорт зріс на 6,3 % порівняно з цим же періодом за 
2018 р. 

За даними, опублікованими Міністерством, товарами, які Україна 
експортувала найбільше у 2019 році стали продукція АПК та харчової 
промисловості, продукція металургійного комплексу, продукція 
машинобудування, мінеральні продукти, продукція хімічної 
промисловості, деревина та паперова маса, різні промислові товари та 
продукція легкої промисловості (рис. 2). 
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Рис. 2. Товари, які Україна експортувала найбільше у 2019 р. 

 
Провідне місце в українському експорті вже традиційно займає 

продукція АПК та харчової промисловості. Наразі агропромисловий 
комплекс є однією з провідних галузей економіки України, яка показує 
постійний ріст, незважаючи на кризові моменти, які були результатом 
агресії. Агропромисловий сектор важливий для української економіки і в 
контексті міжнародної торгівлі. У 2014 р., коли по країні вдарила 
фінансова криза, і більшість секторів виробництва не мали змогу 
зростати, аграрний сектор став для української економіки певною 
надією. Саме тому держава намагалась зберегти високі темпи 
нарощування виробництва сільськогосподарської продукції. 

Україна вже досить давно займає провідне місце серед експортерів 
зернових культур у світі. Окрім того, наша країна має великий потенціал 
зростання виробництва. За даними Організації економічної співпраці та 
розвитку (OECD) та Продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН (FAO), світова потреба зернових та злакових культурах буде рости 
до 2026 р. За умови, що наша держава буде фінансувати новітні 
технології виробництва та зрощування, на Україну чекає тенденція 
збільшення не тільки виробництва, а й експорту зерна.  

Україна сьогодні є вагомим гравцем міжнародної торгівлі 
зерновими і займає 12 % світового ринку, а очікуване підвищення 
попиту і, як наслідок, виробництва та експорту збільшить 
конкурентоспроможність нашої держави на світовій арені.  
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Вже протягом двох років основними українськими експортерами 
залишаються компанії України – Нібулон (13,7 % від загального 
експорту), Кернел (9,9 %), Державна продовольчо-зернова корпорації 
України, LouisDreyfusCompany, Glencore, корпорації Cofco та Cargill. 
Спільна частка цих експортерів – 71 % від усього обсягу продажу зерна 
за кордон у минулому році. 

Ще одним товаром, який Україна експортує та є лідером у світі за 
виробництвом, є соняшникова олія. Близько 90 % олії, яку ми 
виробляємо, йде на експорт. Україна є впевненим лідером у світі за 
експортом соняшникової олії. Згідно звіту віті Oilseeds: World Markets 
and Trade у нашої держави є всі шанси підвищити свою частку світового 
ринку у новому маркетинговому році до 57 %, за рахунок підвищення 
виробництва відносно невисоких обсягів споживання на внутрішньому 
ринку.  

Країни, які найбільше імпортують українську олію, а саме Китай, 
Індія та Нідерланди за прогнозами експертів будуть продовжувати 
закуповувати український продукт і у майбутньому.  

Лідерами галузі у сегменті рафінованої олії є ПрАТ з іноземними 
інвестиціями «Днiпропетровський ОЕЗ» (16,1 % ринку). Друге – ТОВ 
«Дельта-Вiлмар СНД» (13,6 %), третє – ПрАТ «Полтавський ОЕЗ» (11,8 %) 
(Державна підтримка…, 2020). 

Декілька останніх років м’ясна галузь України мала складні часи, 
адже закрився один з основних ринків для експорту – російський, що 
призвело до утворення надлишкової пропозиції на внутрішньому ринку. 
Проте, українські підприємці переорієнтувати експорт м’яса на інші 
ринки і у 2018 р. Україна посідає третє місце серед експортерів м’яса 
птиці у ЄС і шосте місце у світі. 

Загалом, виробництво м’яса птиці наразі одна з небагатьох 
галузей, що демонструють постійний стабільний розвиток. Обсяги 
виробництва та експорту збільшуються, географія експорту 
розширюється, росте попит на українське м'ясо птиці за рахунок 
конкурентоспроможної ціни. До того ж, наприкінці листопада 2019 р. 
Європарламент ратифікував угоду між ЄС і Україною про внесення змін 
до економічної частини Угоди про асоціацію між сторонами щодо 
збільшення безмитної квоти на експорт українського м'яса птиці 
(курятини) до країн-членів Євросоюзу. Угода передбачає поступове 
збільшення безмитних квот експорту української курятини до 2021 р., 
що дає поштовх для ще більшого розвитку українського експорту м’яса 
до ЄС.  
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Найбільшим виробником та експортером м’яса птиці в Україні є 
агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт». У 2018 р. компанія займала 
53,5 % внутрішнього ринку виробництва м’яса птиці та 88 %. Продукція 
МХП представлена в Україні та світі такими торговими марками: «Наша 
Ряба», «Бащинський», «Легко!», «Наша Ряба апетитна», Qualiko, Ukrainian 
Chicken і інші (Державна підтримка…, 2020). 

Другою за обсягами експорту в Україні є продукція 
металургійного комплексу. Для нашої країни металургія залишається 
однією з провідних галузей промислового виробництва, яка стратегічно 
є важливою для розвитку економіки і забезпечує п’яту частину експорту 
товарів з більш як 5 млрд дол. експортної виручки. Проте, наразі саме ця 
галузь має найнижчий рівень екологічності виробництва –третина 
шкідливих викидів в атмосферу з усіх галузей виробництва. До того ж, 
майже усі підприємства цієї галузі мають від’ємну або низьку 
рентабельність операційної діяльності, невеликі темпи зростання 
прямих іноземних інвестицій та слабка інноваційна активність. За 
останні роки прослідковується чітка тенденція постійного зниження 
обсягів виробництва металопродукції. Саме тому цій галузі необхідні 
зміни та підвищення ефективності виробництва.  

Ще одним викликом для цієї галузі стали військові дій на сході 
України, починаючи з 2014 р. Саме зупинка ділової активності та 
призупинення діяльності підприємств в Луганській і Донецькій областях 
стали причиною зниження виробництва сталі в Україні у 2014–2018 рр. 
Більшою проблемою для цієї галузі є розрив між обсягами виробництва 
готової металопродукції та рівнем споживання її на внутрішньому 
ринку. У 2018 р. в Україні було вироблено на 78 % більше сталі, ніж було 
продано на внутрішньому ринку, що робить галузь повністю залежною 
від експорту. 

За даними Worldsteel, у 2018 р. Україна втратила свої позиції серед 
лідерів цієї галузі у світі через суттєве зниження обсягів виробництва 
сталевих виробів. Через низьку частку глобального ринку,  
яка не перевищує 2 % і постійно знижується, українській металургії 
необхідно слідку за світовими тенденціями розвитку цієї галузі та 
постійно відповідати їм. 

11 % всього українського експорту займає продукція 
машинобудування. Як і більшість галузей українського виробництва, 
галузь машинобудування зазнала суттєвих втрат після виходу з 
російського ринку. Проте, українські виробники знайшли альтернативні 
ринки збуту продукції, за деякими пунктами навіть перевершивши 
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показники обсягів продажу за тих часів, коли вони мали доступ до 
російського ринку. За останні роки продаж продукції машинобудування 
стабільно зростає і у 2017 р. перевершив показник докризового 2013 р. 
Найбільшим імпортером української продукції стали Німеччина (33 % 
від експорту) та Угорщина (27 %).  

Україна експортує у більшості кабельно-провідникову продукцію, 
комплектуючі до телефонів, підшипники, обладнання для металургії та 
інші комплектуючі, а не кінцевий продукт. Але, найбільша перспектива 
цієї галузі залишається на внутрішньому ринку, оскільки ємність ринку 
суттєво перевищує виробництво. Заміщення імпортної продукції на 
вітчизняну може підняти конкурентоспроможність для українських 
товарів і створити основу для виведення частини продукції на нові 
зовнішні ринки. 

Провідними підприємствами машинобудування України є 
високотехнологічні підприємства, які поступово виходять на іноземні 
ринки (ВАТ «Турбоатом», ПАТ «Мотор-Січ») та підприємства 
транспортного машинобудування (ПАТ «Крюківський вагонобудівний 
завод», ДП «УкрНДІ вагонобудування») (Державна підтримка…, 2020). 

Загалом, якої стратегії притримуються українські виробники для 
виходу на іноземні ринки? Урядом був розроблений спеціальний 
документ, який є орієнтиром не тільки для виробників, а й для влади, 
яка надає усі можливості для розвитку експорту. 

Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного 
розвитку торгівлі на період 2017–2021 рр. (Експортна …, 2017) – 
документ, який визначає напрямки для розвитку українського експорту, 
подолання перешкод та урахування усіх потужностей для розвитку 
торгівлі. Для сталого успіху та постійного розвитку України на світовій 
арені Експортна стратегія визначає собі за завдання і кінцеву мету 
перехід на експорт наукомісткою інноваційною продукцією.  

У рамках Дорожньої карти визначено стратегічні цілі розвитку 
української торгівлі, серед яких підтримка державою експорту, 
підвищення рівня знань та навичок, необхідних виробникам для 
експортування своєї продукції, приділена увага створенню умов для 
розвитку сфер торгівлі таінновацій для диверсифікації експорту 
українських товарів та послуг.  

Також, Експортна стратегія затверджує список перспективних 
ринків для українських експортерів, які дадуть змогу замінити, втрачені 
внаслідок бойових дій та торгових обмежень, традиційні ринки збуту 
для України. У цей список потрапили: країни ЄС, Китай, Індія, Грузія, 
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Канада, Єгипет, Білорусь, Молдова, Японія, Саудівська Аравія, Іран, 
Швейцарія, США та Бангладеш. 

Такі дії допоможуть диверсифікувати український експорт, 
підняти конкурентоспроможність підприємств та запустити процес 
постійного вдосконалення політики зовнішньої торгівлі України.  

Стратегія акцентує увагу на сім найперспективніших секторів, які 
мають додану вартість та високий попит на світових ринках. Серед них: 
харчова і переробна промисловість, туризм, , виробництво запасних 
частин та комплектувальних виробів для аерокосмічної та авіаційної 
промисловості, комунікаційні технології (ІКТ), інформаційно- креативні 
індустрії, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден 
машинобудування. 

До того ж розроблено секторальні стратегії, які включають 
детальний аналіз кожного перспективного сектору, список викликів та 
рішень. Для того, щоб повністю відповідати потребам підприємств, які 
орієнтовані на експорт, секторальні стратегії розробляються 
інклюзивно, в співпраці із Міжнародним торговельним центром (ITC) та 
за підтримки DeutscheGesellschaftfurInternationaleZusammenarbeit (GIZ). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Загалом, Україна має помірно розвинену структуру експорту 
товарів. Необхідно постійно її удосконалювати та диверсифікувати як у 
товарному, так і у географічному аспекті. Це передбачає поступове 
збільшення ступеня обробки сировинних ресурсів, підвищення 
пропозиції готової продукції, зокрема високотехнологічної. Насамперед, 
необхідно підвищити обсяги виробництва таких товарів, оскільки 
Україна виробляє їх недостатньо для задоволення потреб внутрішнього 
ринку і витіснення продуктів імпорту. Для цього потрібно підвищити 
конкурентоспроможність українських товарів, дотримуючись 
європейських та світових стандартів. Україна має достатньо потенціалу 
для торгівлі не тільки сировиною, а й конкурентоспроможною готовою 
продукцією. Дуже важливою для українських підприємців, які 
експортують свої товари на зовнішні ринки, є підтримка уряду. Нажаль, 
через події на сході країни та економічну кризу 2013-2015 рр. Україна 
втратила свої позиції в експорті та відмовилась від деяких зовнішніх 
ринків. Проте, це дає змогу українським експортерам звернути увагу на 
нові ринки, наприклад європейські або, Експортної стратегії України на 
2017–2021 рр., дуже перспективний китайський ринок. Необхідно 
враховувати свої конкурентні переваги, аналізувати особливості виходу 
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на різні ринки та постійно вдосконалювати свій продукт. Для цього 
Україна має достатньо перспектив, особливо враховуючи сучасні 
тенденції на світовому ринку. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

 
У статті визначено сутність поняття «діджитал-маркетинг». 

Діджитал-маркетинг це не просто інтернет-маркетинг, він включає в 
себе просування і онлайн, і офлайн. Це є важливою перевагою, тому що 
сьогодні процес покупки вибудовується по-новому, і компанії повинні 
розуміти і вчитися цінувати дані, збирати і аналізувати їх з можливістю 
спрогнозувати подальші дії. Саме цю проблему вирішує діджитал-
маркетинг. Він дозволяє налагодити взаємозв’язок між усіма процесами 

http://www.me.gov.ua/
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та аналізувати їх, що дозволяє максимізувати результативність 
діяльності компаній. Проаналізовано структуру сектору розвитку 
діджитал-маркетингу в Україні упродовж 2017–2019 рр. Обґрунтовано 
мотиви вибору маркетингової агенції для проведення діджитал-
маркетингу. Виявлено можливості розвитку діджитал-маркетингу в 
Україні. До інструментів діджитал-маркетингу відносять: CRM-системи; 
рекламу в мобільних додатках та месенджерах; тачскріни (планшети), 
рідери; сервіси емейл розсилок; SEO; SMM; партнерський маркетинг. Так, 
за даними Української асоціації, вагомий внесок у загальний портфель 
замовлень роблять великі транснаціональні корпорації (близько 50 %). 
Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням 
конкурентності ринків, швидкими темпами зростання змін в 
зовнішньому середовищі, інформатизацією суспільства, та факторами 
глобалізації. Значний вплив на ситуацію в ринковому просторі 
здійснюють кризові явища, наслідки яких відчувають компанії 
практично всіх сфер діяльності. 

Ключові слова: діджитал-маркетинг; цифровий маркетинг; 
маркетингові дослідження; Інтернет; соціальні мережі; маркетингові 
агенції. 

 
Novosel Yelizaveta, student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 
Current Trends in the Development of Digital Marketing in 

Ukraine 
The article defines the essence of the concept of “digital marketing”. 

Digital marketing is not just internet marketing, it includes promotion both 
online and offline. This is an important advantage because today the buying 
process is being rebuilt, and companies need to understand and learn to value 
data, collect and analyze it with the ability to predict future actions. This is the 
problem that digital marketing solves. It allows you to establish a relationship 
between all processes and analyze them, which allows you to maximize the 
effectiveness of companies. The structure of the digital marketing 
development sector in Ukraine during 2017–2019 is analyzed. The motives for 
choosing a marketing agency for digital marketing are substantiated. 
Opportunities for the development of digital marketing in Ukraine have been 
identified. The tools of digital marketing include: CRM-systems; advertising in 
mobile applications and messengers; touchscreens (tablets), readers; email 
distribution services; SEO; SMM; affiliate marketing. Thus, according to the 
Ukrainian Association, large multinational corporations (about 50%) make a 
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significant contribution to the overall order portfolio. The current stage of 
economic development is characterized by increasing market competitiveness, 
rapid growth of changes in the external environment, informatization of 
society, and globalization factors. Crisis phenomena have a significant impact 
on the situation in the market space, the consequences of which are felt by 
companies in almost all spheres of activity. 

Key words: digital marketing; digital marketing; Marketing researches; 
Internet; social networks; marketing agencies. 
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Современные тенденции развития диджитал-маркетинга 

в Украине 
В статье определена сущность понятия «диджитал-маркетинг». 

Диджитал-маркетинг это не просто интернет-маркетинг, он включает в 
себя продвижение и онлайн, и офлайн. Это является важным 
преимуществом, потому что сегодня процесс покупки выстраивается  
по-новому, и компании должны понимать и учиться ценить данные, 
собирать и анализировать их с возможностью спрогнозировать 
дальнейшие действия. Именно эту проблему решает диджитал-
маркетинг. Он позволяет наладить взаимосвязь между всеми 
процессами и анализировать их, что позволяет максимизировать 
результативность деятельности компаний. Проанализирована 
структура сектора развития диджитал-маркетинга в Украине на 
протяжении 2017–2019 гг. Обосновано мотивы выбора маркетингового 
агентства для проведения диджитал-маркетинга. Выявлены 
возможности развития диджитал-маркетинга в Украине. 
К инструментам диджитал-маркетинга относят: CRM-системы; рекламу 
в мобильных приложениях и мессенджерах; тачскрины (планшеты), 
ридеры; сервисы емейл рассылок; SEO; SMM; партнерский маркетинг. 
Так, по данным Украинской ассоциации, весомый вклад в общий 
портфель заказов делают крупные транснациональные корпорации 
(около 50 %). Современный этап развития экономики характеризуется 
усилением конкурентности рынков, быстрыми темпами роста 
изменений во внешней среде, информатизацией общества, и факторами 
глобализации. Значительное влияние на ситуацию в рыночном 
пространстве осуществляют кризисные явления, последствия которых 
испытывают компании практически всех сфер деятельности. 
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Вступ 
Міжнародні компанії працюють в умовах, які стають все більш 

непостійними, невизначеними і складними. Це призводить до різкого 
зростання необхідності швидкого ухвалення управлінських рішень 
і підвищення гнучкості фірми для оперативних дій при виникненні 
сприятливих можливостей або завдань. Компанія, яка швидко приймає 
правильні рішення, формує конкурентну перевагу. Здатність 
аналізувати інформацію, робити прогнози, відповідати на виклики 
і використовувати можливості швидше конкурентів відрізняє лідируючі 
компанії від інших. Щоб займати лідируючу позицію, компанія повинна 
володіти системою визначення мети та оцінки результатів діяльності 
і заходів щодо підвищення ефективності розвитку міжнародного бізнесу. 
Сучасні спеціалісти повинні будувати стратегії з залученням потужного 
онлайнового центру в мережі, який стимулює більшість заходів офлайн, 
забезпечуючи продажі та обслуговування. Наразі будь-який бізнес, 
незалежно від галузі, стає тим, що називається О2О (online to offline – 
«онлайн-офлайн»): його основні маркетингові задачі полягають 
у залученні клієнтів в мережі для того, щоб стимулювати їх дії за межами 
мережі, тобто офлайн. Тому присутність компаній в мережі та ведення 
бізнесу онлайн наразі набуває великої популярності та стає дуже 
актуальним як в Україні так і, в цілому, в світі. Така система називається 
розвитком міжнародного бізнесу у системі розвитку діджитал-
маркетингу в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
В економічній науці діяльність розвитку міжнародного бізнесу 

у системі розвитку діджитал-маркетингу в Україні досліджували такі 
вчені як: М. Акулич, І. Бойчук, Р. Бутенко, Є. Венгер, К. Вертайм, В. Гросул, 
А. Захарченко, В. Колесніков, І. Лилик, В. Липчук, П. Расходов, Н. Рожко, 
Ю. Ставська та ін. Механізми оцінки ділової активності залишаються 
слабо розробленим, оскільки кожен з авторів пропонує різні методики 
розрахунку її показників, які, в основному, характеризують тільки окремі 
аспекти ефективності окремої міжнародної компанії. 

 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
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Збільшення конкуренції на ринку товарів та послуг сприяє 
постійному вдосконаленню та фінансуванню інструментів маркетингу 
з боку фірм, які націлені на збільшення ніші ринку. Таким чином, 
маркетинг займає одну з основних позицій у розвитку підприємств. 
Швидко динамічна економіка України зумовлює необхідність посилення 
стратегічного напряму діяльності вітчизняних підприємств. Концепція 
розвитку діджитал-маркетингу в Україні постає як передумова 
позитивного росту та розвитку підприємства в умовах соціально 
орієнтованої економіки. 

Формулювання цілей статті 
Метою наукової статті є дослідження особливостей розвитку 

діджитал-маркетингу в Україні.  
Виклад основного матеріалу дослідження 
Розвиток технологічного та соціокультурного середовища 

обумовлює подальший розвиток методів просування продукції і послуг, 
а також маркетингу в цілому. Активно розвиваються технології 
комунікації, що надають нові можливості для підвищення ефективності 
маркетингової діяльності компаній. Експерти вважають, що в даний 
момент для просування банківських послуг важливо використовувати 
digital-технології (Акулич, 2018). Застосування сучасних технологій 
просування часто дозволяє підвищити конкурентоспроможність 
банківських організацій, проте часто впровадження нових інструментів 
відбувається на недостатньо якісному рівні, або відбувається 
впровадження лише окремих частин комплексу інтернет-маркетингу 
(Расходов, 2011, с. 27–28). Дані обставини можуть негативно вплинути 
на загальну ефективність просування організації, що обумовлює 
необхідність вивчення поточних підходів і виявлення проблем при 
використанні сучасних технологій просування.  

Інтернет займає вагоме місце у житті кожного споживача, 
декілька років тому було достатньо лише SEO-просування,  
щоб підприємство відчувало себе комфортно й отримувало прибуток. 
Наразі ситуація змінилася й для ефективного просування продукції 
потрібно переходити на сучасну технологію – digital-маркетинг(Рожко, 
2010, с. 60–63). 

Digital-маркетинг – це загальне визначення для маркетингу 
товарів та послуг, який використовує цифрові канали для залучення й 
утримання клієнтів. Причому будь-які – від реклами на онлайн-радіо до 
оголошення digital-маркетингу в інтернеті. Кажучи простими словами, 
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digital-маркетинг – це будь-яке просування, у якому приймає участь 
«цифра» (Лилик, 2015, с. 4–26). 

Взагалі мета digital-маркетингу не відрізняється від мети 
традиційного, а саме надання максимальної користі для споживача і 
отримання прибутку. Різниця полягає у використанні різних методів 
просування. Digital-маркетинг включає в себе цифровий зв’язок, який 
відбувається як в інтернеті, так і поза його межами. Традиційний 
маркетинг використовує канали просування, такі як публікації в газетах, 
телереклама, рекламні щити (Вертайм, 2010). 

Маркетингові дослідження відіграють найважливішу роль в 
отриманні необхідної інформації про ринок, товар, споживачів, ціни, 
конкурентів, ефективність маркетингової діяльності в компанії та ін. Усі 
ці аспекти слід враховувати при прийнятті рішень для успішної 
діяльності організації.  

Український ринок використання діджитал-маркетингу дуже 
динамічний. Експертна оцінка Української Асоціації Маркетингу (УАМ) 
щодо обсягу ринку надання послуг із діджитал-маркетингу  
у 2017–2019 рр. представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Експертна оцінка УАМ обсягу ринку надання послуг із діджитал-

маркетингу у 2017–2019 рр. (побудовано на основі  
(Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу)) 

Рік 

Обсяг ринку 
Прогнозоване 

значення 
зростання у дол. 

США, % 

Зростання / 
падіння, дол. США, 

%  
(за даними 
компаній) 

Млн. дол. США (згідно з 
курсом відповідного 

року) 
млн. грн. 

2017 42,44 509,29 25 -30,20 
2018 35,90 767,00 51 +12,79 
2019 32,33 845,14 - +10,19 

 
Упродовж 2017–2019 рр. спостерігаємо незначне зростання 

вітчизняного ринку надання послуг із діджитал-маркетингу у гривнях 
(+10,19%). Однак тенденція в доларовому еквіваленті, яка певним чином 
враховує фактор інфляції, все ще показує падіння ринку.  

Упродовж 2019 р. до трійки лідерів на вітчизняному ринку 
надання послуг із діджитал-маркетингу входять компанії ACNielsen 
Ukraine, ГФК Юкрейн, та об’єднання компаній Проксіма Рісерч та 
Медикал Дата Менеджмент. Сумарна частка ринку – 60 %. Усі три 
компанії показують зростання своїх оборотів у гривнях. Середнє 
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зростання оборотів у гривнях становить 30 %. Середнє зростання в 
доларах становить 6,9 %. Група компаній «Українська Маркетингова 
Група» (UMG) та компанія TNS Ukraine традиційно входять до п’ятірки 
лідерів ринку. Сумарна частка ринку – 14,5%. У 2019 р. вони обидві 
показали стійкі та значні темпи росту. Гривневе зростання становить 
40,9 %, у доларах відповідно 15,9 %. Таким чином, обидві компанії 
показали зростання більше, ніж у середньому по ринку (Офіційний сайт 
Української Асоціації Маркетингу). До середніх компаній ми віднесли 
компанії, оборот яких складає не менше 10 млн грн., однак вони  
не входять до п’ятірки лідерів. Загальна кількість – 8 компаній, частка 
ринку – 22 %. До таких компаній належать компанії IPSОS, КМІС, 
Міллвард Браун АРМІ-Маркетинг Україна, МАСМІ Україна, In Mind, 
Advanter Grоup, NewImidz Grоup, Researсh&Branding Grоup (R&B).  
У 2019 р. вони показали приріст 15 % в гривнях і 17 % в доларах 
(Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу). 

Український ринок використання діджитал-маркетингу дуже 
динамічний. За останні п’ять років сталося багато змін. Більшість із них 
стосується методів досліджень: популярність одних різко зросла, інших – 
дещо знизилася, при цьому виросла варіативна частина дослідницьких 
рішень, з’явилося більше творчості в плануванні досліджень (Гросул, 
2012, с. 201–205). Основною зміною стало бажання компаній краще 
зрозуміти свого споживача, доповнюючи класичні методи досліджень 
іншими, більш інноваційними. У цілому зросла кількість компаній, які 
використовують професійні маркетингові дослідження як інструмент 
стратегічного і тактичного планування, а також для прийняття 
ефективних управлінських рішень(Ставська, 2019, с. 227–232). 

У структурі ринку надання послуг із діджитал-маркетингу 
України, наразі не спостерігається тенденції тяжіння до тієї чи іншої 
категорії замовників. Оцінка структури сектору розвитку діджитал-
маркетингу в Україні у 2017–2019 рр. представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура сектору розвитку діджитал-маркетингу в Україні упродовж 
2017–2019 рр. (тис. дол.)  

Джерело: Українська асоціація маркетингу 

 
Так, за даними Української асоціації, вагомий внесок у загальний 

портфель замовлень роблять великі транснаціональні корпорації 
(близько 50 %). Аналізуючи темпи розвитку даного ринку на ринку 
конкурентного маркетинг середовища у структурі його основних 
гравців, зауважимо, що лідери ринку (компанія ГФК Юкрейн та компанія 
ACNielsen) показали зменшення своїх оборотів без врахування чинника 
інфляції в межах 20–30 %. Задеклароване зменшення оборотів компанії 
ACNielsen свідчить про скорочення бюджетів в галузі FMCG навіть на 
традиційні дослідження, такі як купівля даних роздрібного аудиту 
(Бутенко, 2017). 

В першу десятку маркетингових агенцій, які функціонують на 
ринку України, у 2019 р. ввійшли ГФК – Юкрейн, AC Nielsen Україна, ТОВ 
«Проксіма Рісерч», TNS Ukraine, UMG, ПП «ЦМФІ «Медикал Дата 
Менеджмент», Іпсос Україна, Millward Brown АРМІ – Маркетинг Україна, 
In Mind, Advanter Group. Обороти компаній першої десятки сумарно 
впали до 40 %. Поріг входження в першу десятку також знизився до 
відмітки 1 млн дол., у той час як уже кілька років він коливається 
навколо відмітки 1,5 млн дол. (Українська асоціація маркетингу). 
Рейтинг маркетингових дослідницьких агенцій за оборотом на 2019 р. 
представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Рейтинг маркетингових дослідницьких агенцій  

Джерело: Українська асоціація маркетингу 

 
На загальному фоні падіння непогані результати компаній, які 

отримують замовлення від фармацевтичного ринку. Сумарна частка 
ринку цих компаній складає 17,47 % (ТОВ «ПроксімаРісерч» – 11,07 та  
ПП «ЦМФІ «Медикал Дата Менеджмент» – 6,4 % відповідно). Наведені 
компанії мають чітку галузеву спеціалізацію і постійно входять до ТОП-
10 ринку надання послуг із діджитал-маркетингу протягом майже  
10 років. Суттєву частку ринку займають компанії ТОВ IPSOS, 
MillwardBrown АКМІ – Маркетинг Україна, які мають подібну 
спеціалізацію на дослідженнях, що стосуються брендів, їх сили, розвитку 
тощо (Венгер, 2017, с. 204–213). Разом вони займають майже 11,8 % 
ринку, відповідно ТОВ IPSOS – 6,3 %, а MillwardBrown АКМІ – Маркетинг 
Україна – 5,5 % загального обсягу ринку надання послуг із діджитал-
маркетингу в Україні (Українська асоціація маркетингу). 

Важливим показником тенденцій розвитку ринку надання послуг 
із діджитал-маркетингу є кількісна та якісна структура замовлень. Слід 
зауважити, що раніше питома вага замовлень припадає на долю 
іноземних компаній. Така тенденція зберігається і у теперішній час, 
проте вітчизняні компанії активізуються у цій сфері та майже порівну 
формують ринок використання діджитал-маркетингу (Липчук, 2014, 
с. 23–26).  
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Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням 
конкурентності ринків, швидкими темпами зростання змін  
в зовнішньому середовищі, інформатизацією суспільства, та факторами 
глобалізації. Значний вплив на ситуацію в ринковому просторі 
здійснюють кризові явища, наслідки яких відчувають компанії 
практично всіх сфер діяльності. За дослідженнями PR-директора УАМ 
(Офіційний сайт Української Асоціації Маркетингу), виділяють такі 
мотиви вибору маркетингової агенції реальними та потенційними 
клієнтами (рис. 3). 

Таким чином, найбільшу питому вагу при виборі маркетингових 
агенцій підприємствами займає досвід використання діджитал-
маркетингу у певній галузі. Також для реальних клієнтів важливим 
аспектом стає набутий досвід співпраці із маркетинговою агенцією,  
який проявляється у набутому іміджу, спеціалізації та ціні послуг.  

 

 
Рис. 3. Мотиви вибору маркетингової агенції для проведення діджитал-
маркетингу  

Джерело: Українська асоціація маркетингу 
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Розглядаючи методи просування, що застосовуються в цифровому 
маркетингу, можна визначити, що діджитал-маркетинг пропонує такі 
можливості: 

− використання великої кількості різних технологій; 
− всебічне просування бренду, яке включає не тільки онлайн, але 

й офлайн споживачів; 
− налагодження безперебійної, якісної комунікації між 

рекламодавцями та покупцями; 
− можливість виконувати будь-які поставлені завдання; 
− оптимальне поєднання технології та людських ресурсів при 

збереженні оптимального балансу, з урахуванням характеристик 
реалізованих товарів та запитів цільової аудиторії; 

− можливість оцінювати та аналізувати результати просування, 
що, у свою чергу, дозволяє швидко змінювати властивості товару 
відповідно до побажань ринку(Колесніков, 2013, с. 168–171). 

Покупці сьогодні мають великий вибір компаній, про які можуть 
дізнатися в інтернеті, причому дізнатися та порівняти. Щоб виправдати 
очікування, компанії повинні прагнути досягти: 

− digital-охоплення, що забезпечує брендам пізнаваність,  
а компаніям популярність та добру славу; 

− залученості користувачів для підвищення лояльності клієнтів 
через засоби комунікації; 

− гарної репутації в інтернеті, яка забезпечується маркетинговим 
онлайн-середовищем, вдячністю лояльних та задоволених клієнтів; 

− отримання доходу в інтернеті; 
− індивідуалізованості зв’язку, що забезпечується прямим 

спілкуванням з користувачами (Захарченко, 2014, 198 с.). 
Важливим аспектом для розуміння діджитал-маркетингу є його 

принципи, які дозволяють зрозуміти мету та підібрати правильні 
інструменти для підвищення ефективності стратегії: 

− цифровий маркетинг базується на здатності змішувати те, що 
можуть робити технології, і те, що можуть зробити люди; 

− необхідно навчитися використовувати ці дві складові в 
потрібній пропорції. Діджитал-маркетинг – це інтеграція багатьох різних 
технологій (веб, соціальні, мобільні, CRM-системи тощо); 

− діджитал-маркетинг повинен бути інтегрований з продажем та 
сервісним обслуговуванням клієнтів; 

− чим більше даних про клієнтів використовується, тим кращою 
буде підтримка зв’язку із клієнтом (Ставська, 2019, с. 227–232). 
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До інструментів діджитал-маркетингу відносять (Бойчук, 2016, 
с. 181–184): CRM-системи; рекламу в мобільних додатках та 
месенджерах; тачскріни (планшети), рідери; сервіси емейл розсилок; 
SEO; SMM;партнерський маркетинг. 

Таким чином, діджитал-маркетинг це не просто інтернет-
маркетинг, він включає в себе просування і онлайн, і офлайн.  
Це є важливою перевагою, тому що сьогодні процес покупки 
вибудовується по-новому, і компанії повинні розуміти і вчитися цінувати 
дані, збирати і аналізувати їх з можливістю спрогнозувати подальші дії. 
Саме цю проблему вирішує діджитал-маркетинг. Він дозволяє 
налагодити взаємозв’язок між усіма процесами та аналізувати їх,  
що дозволяє максимізувати результативність діяльності компаній. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Таким чином, найголовнішою тенденцією розвитку digital-
маркетингу на сучасному етапі слід, очевидно, вважати величезну 
кількість і різноспрямованість явищ, здатних якісно змінювати суть 
маркетингової діяльності. Найбільш важливим напрямком докладання 
зусиль стає поступове включення нових інструментів в діяльність все 
більшої кількості компаній та інтегрування «традиційних» і нових видів 
маркетингових комунікацій.Тому як, на сьогоднішній день,важливість 
присутності компаній в мережі не викликає сумнівів, а також набуває 
великої популярності і є дуже актуальним для ведення будь-якого, 
незалежно від галузі, бізнесу як в Україні, так і в світі в цілому. 
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ТОРГІВЕЛЬНІ ВІЙНИ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 
Розвиток сучасних торговельних відносин напряму пов’язаний із 

підвищенням агресивності економічного середовища. У боротьбі за 
домінування на економічній арені країни невпинно вступають у 
торгівельні війни, які мають значний вплив на всю світову фінансову 
систему. З огляду на це метою статті було проаналізувати 
сутність,причини та форми є розгляд торговельних суперечок та 
спричинених ними змін у міжнародному ведення світових торговельних 
війн, дослідити спричинені ними наслідки та оцінка можливості 
потенційних змін у світовій фінансовій системі. У статті проаналізовано 
причини та сутність торговельних війн. Розглянуто основні методи та 
інструменти, які вживають країни з метою захистити свої ринки та 
наслідки цих дій. Було проаналізовано які саме товари найчастіше 
стають причиною розв’язання торговельних суперечок. Також, в статті 
розглянуто тенденцію країн Європи та Азії до пошуку альтернативи 
долару в валютних транзакціях. На основі розгляду цієї тенденції, 
спричиненої торговельними війнами, було зроблено розгляд 
потенційних змін в міжнародному фінансовому середовищі.  

Ключові слова: торгівельні війни; світова фінансова система; 
міжнародні економічні відносини. 

 
Piechnikov Anton, Master Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 
Trade Wars and Their Impact on the Monetary and Financial 

Environment of International Business 
The development of modern trade relations is directly related to the 

aggressiveness of the economic environment. In the struggle for domination in 
the economic arena, countries are steadily engaging in trade wars that have a 
tremendous impact on the entire financial system. Due to this, it is necessary 
to consider trade disputes and their changes in the international economic 
space.  
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The purpose of the article was to analyze the nature, causes and forms 
of the conduct of the world trade wars, to investigate their consequences and 
to evaluate the possibility of potential changes in the world financial system. 

This article analyzes the causes and nature of trade wars. The basic 
methods and tools used by countries to protect their markets and the 
consequences of these actions are discussed.It was analyzed which products 
most often cause trade disputes. Also, this article examines the tendency of 
European and Asian countries to look for a dollar alternative in currency 
transactions. Based on an examination of this trend triggered by the trade 
wars, potential changes in the international financial environment have been 
considered. 

Key words: trade wars; world financial system; international economic 
relations. 

 
Печников Антон, магистрант, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Торговые войны и их влияние на валютно-финансовом среда 

международного бизнеса 
Развитие современных торговых отношений напрямую связано с 

повышением агрессивности экономической среды. В борьбе за 
доминирование на экономической арене страны постоянно вступают в 
торговые войны, которые оказывают значительное влияние на всю 
мировую финансовую систему. Учитывая это целью статьи было 
проанализировать сущность, причины и формы является рассмотрение 
торговых споров и вызванных ими изменений в международном 
ведения мировых торговых войн, исследовать вызванные ими 
последствия и оценка возможности потенциальных изменений в 
мировой финансовой системы. В статье проанализированы причины и 
сущность торговых войн. Рассмотрены основные методы и 
инструменты, которые используют страны с целью защитить свои 
рынки и последствия этих действий. Были проанализированы какие 
товары чаще становятся причиной решения торговых споров. Также,  
в статье рассмотрены тенденции стран Европы и Азии к поиску 
альтернативы доллару в валютных транзакциях. На основе 
рассмотрения этой тенденции, вызванной торговыми войнами, были 
рассмотрены потенциальные изменения в международном финансовой 
среде. 

Ключевые слова: торговые войны; мировая финансовая система; 
международные экономические отношения. 
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Вступ 
Стрімкий ріст економіки стимулює розвиток експортно-імпортних 

відносин країн світу. Разом із збільшенням інтенсивності міжнародної 
торгівлі зростає кількість спричинених конкуренцією суперечок, 
суб’єктами яких є структури підприємницького 
сектору,транснаціональні корпорації, національні економіки, 
регіональні міжнародні організації наднаціонального типу.В умовах 
глобалізаційних процесів сьогодення для підтримки життєдіяльності та 
конкурентоспроможності країни є необхідним розуміння можливих 
наслідків торговельних війн, які можуть бути як позитивними, так і 
шкідливими для розвитку економік країн. Також, слід враховувати, що 
прогнозування вірогідних дій зі сторони країни-суперника та розрахунку 
власних є важливим компонентом ведення успішної політики.Зазначене 
засвідчує, що надзвичайно важливим є моніторинг економічного 
середовища, оскільки в сучасному світі є необхіднім передбачати зміни 
та заздалегідь впроваджувати міри, спрямовані на пристосування 
національних економік до нових подій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Однією з провідних постатей в питаннях міжнародних 

економічних відносин є Куяну-Голдберг, яка у своїх роботах дослідила 
темпи розвитку світової торгівлі та фактори які впливають на неї, 
розглянула основні чинники, що спричиняють торговельні суперечки. 
Серед вітчизняних науковців, які також займались цим питанням можна 
виокремити В. Вишневського, О. Вишневську, О. Матюшина, Н. Шелудько, 
які у своїй спільній роботі «Монетарна влада у сучасному світі. Хто кине 
виклик долару?» розглянемо основні причини появи торговельних воєн. 
Необхідно також відмітити серед українських науковців Т. Гордєєву,  
яка у своїй роботі «Міжнародні торговельні суперечки у сучасній 
регулятивній парадигмі» виділила стадії розвитку напруги у 
торговельних стосунках країн та визначила найсприятливіші стадії для 
вирішення конфліктів. 

Серед дослідників світової фінансової системи варто виділити 
Есвара Прасад, який у своїй роботі «Доларова пастка» висвітлив 
принципи функціонування міжнародної монетарної системи, методи 
проведення клірингових операцій, дослідив сучасний феномен 
домінування долара у розрахунках та розглянув ймовірність 
диверсифікації світового валютно-фінансового середовища. У розрізі 
пошуку альтернативи долару заслуговує уваги робота Т. Коляди 
«Криптовалюти як новий актив для спекулятивних операцій на 
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фінансовому ринку», де було проаналізовано ймовірність заміни 
звичайної валюту криптовалютою. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Сучасний світ характеризується зростанням хаотичності подій 

у політичному та економічному середовищах. Зростання світової 
економіки призводить до підвищення рівня взаємозв'язку економік 
країн світу. Саме через це національні економіки країн світу так чутливі 
до будь – яких змін в валютно-фінансовому просторі. Прикладом слугує 
криза 2008–2009 рр., яка почалась в США тамала руйнівний вплив на 
ринок майже кожної держави світу.Світова економіка не була готова до 
змін, які були спровоковані кризою кінця першого десятиріччя ХХ ст.  

Ще зовсім нещодавно були всі підстави вважати, що світове 
співтовариство локалізували основні кризові чинники і, тим самим, було 
здобуто певний імунітет у країн до недосконалого управління 
макроекономічними та міжнародними, процесами. Проте, кінець цього 
десятиліття характеризувався початком глобальних торговельних 
конфліктів, які змінили світове економічне середовище, де система 
глобальної лібералізації руху товарів та послуг почала слабшати під 
тиском популізму і протекціонізму. Саме тому з’являється необхідність 
аналізу сучасних подій у світовій торгівлі та розгляд можливих змін 
з метою уникнення чи мінімізування негативних наслідків. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті було проаналізувати сутність, причини та форми 

є розгляд торговельних суперечок та спричинених ними змін 
у міжнародному ведення світових торговельних війн, дослідити 
спричинені ними наслідки та оцінка можливості потенційних змін 
у світовій фінансовій системі. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Основні причини торговельних війн виникають в результаті дії 

фундаментальних факторів розвитку сучасного суспільства, особливо 
технологічного, алокаційного і фінансового (Вишневський, 2017).  
Дія технологічного фактору матеріалізується внаслідок переходу до 
виробництв, орієнтованих на споживача, оскільки відбувається пошук 
ринків збуту та нових можливостей створення високих технологій та 
інвестиційного імпорту. До цього фактору слід віднести появу 
криптовалют як можливої міри вартості у майбутньому та стрімкий 
розвиток «artificial intelligence», що спричиняє прискорене зниження 
ринкової вартості засобів виробництва. Алокаційний фактор зумовлений 
переміщенням продуктивних сил і формуванням нових «майстерень 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

249 

світу».Відповідно, через це відбувається міграція інвестицій з метою 
зменшення витрат виробництва, зокрема трудових витрат . Це створює 
дисбаланси товарних та грошових потоків. Фінансовий, у свою чергу, 
характеризується диверсифікацією міжнародних потоків капіталу. 
У світі йде війна за ринки капіталу з огляду на те, що фінансові активи 
стануть бажанішими за реальні. Також, слід звернути увагу на появу 
тенденції ведення країнами протекціоністської політики в міжнародній 
торгівлі, що активно сприяє появі нових суперечок між державами на 
світовій економічній арені. 

Однією з найважливіших умов економічного зростання 
традиційно вважається торгівля. У 2008 р. глобальна фінансова криза 
призвела до істотного послаблення темпів зростання обсягів світової 
торгівлі (товарів і послуг), які до цього навіть перевищували темпи 
зростання світового обсягу виробництва. За допомогою інформації, 
наведеної у табл. 1 можна побачити, що протягом 2015–2016 рр. темпи 
зростання світового обсягу виробництва перевищували темпи обсягів 
світової торгівлі. 

Серед можливих чинників неспроможності відновлення 
докризових темпів зростання світової торгівлі у теперішній час та 
поширення протекціонізму в міжнародній торгівлі можна навести такі: 
1) низький рівень корпоративних інвестицій, 2) обмеженість торгового 
фінансування після кризи, 3) зміна ваги китайської економіки  
і відповідне збільшення внутрішньої доданої вартості Китаю та 
4) впевненість у тому, що фрагментація виробництва застаріла, 
залишивши лише обмежений простір для подальшої міжнародної 
спеціалізації (Куяну-Голдберг, 2019). 
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Таблиця 1 
Динаміка макроекономічних показників світової економіки 

Показник 

Темпи зростання, у % до попереднього року 

1999–2008 
(середнє 

значення), 
% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Світовий обсяг 
виробництва 4,2 3,6 3,4 3,2 3,3 3,7 3,5 3,6 

Обсяг світової 
торгівлі 
(товари та 
послуги) 

6,6 3,8 2,8 2,4 5,3 4,0 4,0 4,0 

Джерело: розраховано на основі даних (World…, 2017) 
*прогнозні показники (World…, 2017) 

 
Це все спонукає країни захищати власні економіки засобами, які 

провокують виникнення торгових суперечок, які мають потенціал 
перерости у торговельні війни.Торговельна війна – це сукупність 
економічних, правових, адміністративних та інших дій, спрямованих 
проти економічної системи іншого суб’єкта виробничо- господарської 
діяльності. Перед тим як відносини між країнами погіршуються до стану 
торговельної війни вони проходять декілька стадій суперечливих 
торговельних відносин, які ідентифікуються набором притаманних їм 
характеристик (рис. 1). 

Переглянувши рис. 1, можна зрозуміти, що світові торговельні 
війни мають свої першопричини та виникають поступово. Для першої 
стадії їх виникнення «Суперечлива ситуація у торгівлі» характерна поява 
певного протиріччя та відповідна напруга у відносинах країн. Це є 
найсприятливішою ситуацією для врегулювання відносин, оскільки 
матеріальних втрат чи погіршення умов у торгівлі поки немає. Із появою 
заходів, заподіяних однією країною, що погіршують умови торгівлі 
відбувається перехід до другої стадії «Торговельна суперечка». На цій 
стадії виникає наявна напруга у відносинах, пов’язана із матеріальними 
втратами. Наступний етап негативного розвитку відносин має назву 
«Торговельний конфлікт», що передбачає наявність високого рівня 
напруги у відносинах, пов’язаний з матеріальними втратами, 
спричиненими заходами, що заподіяні вже обома сторонами одна одній. 
Торговельна війна — найвищий ступінь напруги у відносинах між 
країнами, пов’язаний з використанням інтенсивних заборонних заходів 
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торгової політики, що можуть призвести до великих матеріальних втрат 
країни, проти якої вони були заподіяні. 

 
Рис. 1. Ступінь погіршення суперечливих відносин у міжнародній торгівлі 
залежно від інтенсивності напруги між державами та можливих економічних 
втрат 

Джерело: створено на основі даних (Гордєєва, 2013) 

 
Залежно від рівня напруги між країнами відрізняється ступінь 

їх суперечливих відносин, і найкраще всього владнати їх в стані 
суперечливої ситуації у торгівлі, коли конфлікт можна вирішити за 
допомогою консультацій та переговорів. Досить часто, одночасно з 
торговельною війною ведуться інформаційні та хронологічні війни,  
і якщо не вирішити конфлікт на цих рівнях, постає загроза класичної, 
силової війни (Гордєєва, 2013). 

Сьогодні найвпливовішою організацією, що виконує функції 
міжнародного економічного регулювання є Світова організація торгівлі 
(надалі – СОТ), яка була створена з метою стимулювання міжнародної 
торгівлі шляхом максимального зменшення тарифних та нетарифних 
бар’єрів. Унаслідок діяльності СОТ, серед інструментів захисту 
національних виробників держави можуть використовувати переважно 
лише антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи. Антидемпінгові, 
компенсаційні заходів використовуються у боротьбі проти 
недобросовісного демпінгового імпорту або імпорту, який отримує певні 
конкурентні переваги від заборонених або оспорюваних субсидій. 
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Захисні заходи покликані захищати від добросовісного, однак, різкого, 
раптового, нещодавнього та значного зростання імпорту, обумовленого 
непередбачуваними обставинами.  

Все більш активно члени СОТ починають використовувати 
традиційні інструменти торговельного захисту, про що можна дізнатись 
зі Звіту Органу з огляду торгової політики від Генерального Директора 
про тенденції у міжнародній торгівлі (надалі – Звіт СОТ ). Розглянемо 
статистичну інформацію стосовно заходів торгівельного захисту,  
що були найбільш вживаними протягом останніх кількох років у світі. 

Антидемпінгові заходи спрямовані проти недобросовісного 
демпінгового імпорту. Саме вони найбільш активно застосовуються на 
міжнародній торгівельній арені (Report…, 2019). рис. 2 демонструє,  
о по відношенню до товарів металургії та хімії антидемпінгові заходи 
застосовувались найчастіше (2016–2018). 

 

 
Рис. 2. Антидемпінгові розслідування та заходи 
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Джерело: розраховано на основі даних (Report …, 2019) 

Компенсаційні заходи спрямовані проти імпорту, який отримує 
конкурентні переваги від заборонених або оспорюваних 
субсидій.Кількість впроваджених компенсаційних заходів протягом 
2016–2018 рр. у світі була значно меншою порівняно з кількістю 
введених антидемпінгових заходів. Якщо ж аналізувати компенсаційні 
заходи (2016–2018) в розрізі товарів, стає очевидним, що, як і у випадку 
з антидемпінговими, компенсаційні заходи, в першу чергу, стосуються 
металургії (рис. 3). 

 
Рис. 3. Антисубсидійні розслідування та компенсаційні заходи 

Джерело: розраховано на основі даних (Report …, 2019) 

 
Захисні заходи захищають від добросовісного, однак, різкого, 

раптового, нещодавнього та значного зростання імпорту, обумовленого 
непередбачуваними обставинами; застосовуються щодо імпорту товару 
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незалежно від країни походження. В силу високого стандарту доведення 
всіх обставин, необхідних для запровадження захисних заходів, кількість 
відповідних заходів, введених протягом 2016–2018 рр., є найменшою 
порівняно з антидемпінговими та компенсаційними. Як і у попередніх 
розглянутих випадках, лідером за кількістю застосованих захисних 
заходів традиційно залишається металургія (рис. 4). 

 
Рис. 4. Антисубсидійні розслідування та компенсаційні заходи 

Джерело: розраховано на основі даних (Report…, 2019) 

 
Для того, щоб зрозуміти те, який вплив на світову фінансову 

систему мають торговельні війни розглянемо суперечки між США та 
іншими суб’єктами міжнародних економічних відносин. У 1950-х рр. 
долар закріпив свою роль як домінуючої валюти що надало США, як 
єдиній фінансовій наддержаві, надзвичайний вплив на економічні долі 
інших країн.Америка має унікальне становище для використання 
фінансової війни як інструменту зовнішньої політики. Щонайменше 
половина рахунків за транскордонну торгівлю – у доларах. Це в п’ять 
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разів перевищує частку США в світовому імпорті товарів і втричі більше 
її експорту. Долар є бажаною валютою центральних банків та ринків 
капіталу, на яку припадає близько двох третин світових випусків цінних 
паперів та валютних резервів. «Долароорієнтовна» глобальна торгівля 
робить надзвичайно важким для країн торгувати навіть між собою,  
не звертаючись до американської валюти, банків та платіжної 
інфраструктури. Принаймні половина всіх торгових накладних –  
у доларах. Більшість транскордонних клірингових транзакцій остаточно 
здійснюються через Нью-Йорк (The U.S.…, 2019). 

США почали використовувати систему доларів як геополітичну 
зброю після атак 11 вересня 2001 р. Президент Дональд Трамп підняв цю 
політику на новий рівень інтенсивності, використовуючи санкції як свій 
головний інструмент зовнішньої політики. Санкції, які карають усіх,  
хто торгує з державами, які перебувають у чорних списках США. Влада 
США в кінцевому рахунку випливає з її здатності забороняти фірмам 
використовувати свою фінансову систему, в свою чергу залишаючи їх 
ізольованими і не в змозі взаємодіяти з більшістю контрагентів. 
Наприклад, в 2018 р. Міністерство фінансів США ввело правові заходи, 
які заважали Русалу, стратегічно важливій російській алюмінієвій фірмі, 
вільно отримувати доступ до фінансової системи, що базується на 
доларах. Західні клірингові будинки відмовилися погашати свої боргові 
цінні папери. Це мало руйнівні наслідки. Ціна облігацій фірми Русал 
обвалилася.Також, яскравим прикладом можуть бути події 10 січня 
2020 р. , коли Дональд Трамп оголосив заходи, за якими міністр фінансів 
Стівен Мнучин заявив, що «відріже мільярди доларів підтримки 
іранського режиму». Державний департамент тим часом заявив, що Ірак 
може втратити доступ до свого урядового рахунку у Федеральному 
резервному банку Нью-Йорка. Це обмежило б використання Іраком 
надходжень від нафти, спричинивши грошову кризу та зменшивши 
економіку (Oxford..., 2019). 

Це фінансове демонстрування сили за допомогою застосування 
санкцій, тарифів та заборон щодо фірм, що перебувають у чорному 
списку, не оминуло уваги інших країн, які наразі активізують зусилля, 
щоб уникнути глобального фінансового потоку в доларах. Це потенційно 
може збалансувати міжнародну валютну систему, але так само це 
привносить ризики для світової економіки. 

Існують різні підходи до пошуку альтернатив залежності від 
долара. Наприклад, Росія значно зменшила кількість доларів у своїх 
торгових потоках, зовнішньому борзі та банківських активах. Російськи 
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гіганти енергетичного сектору почали все частіше заключати контракти 
в рублях. Росія, Китай, Індія та інші також обговорюють двосторонні або 
більш широкі угоди щодо врегулювання торгівлі національними 
валютами. Вони також вивчають альтернативи домінуючої мережі 
платежів, яку використовують США.  

Нова ера міжнародних грошових експериментів характеризується 
дедоларизацією активів, обмінним способом торгівлі за допомогою 
місцевих валют та свопів, а також появою нових механізмів та 
зміцненням цифрові валюти.  

Рис. 5. Частка світових резервів у валютах, % 
Джерело: розраховано на основі даних (IMF…, 2019) 

 
У розрізі роботи над пошуком альтернативи долару, у червні 

2019 р. президенти Китаю та Росії заявили, що розширять врегулювання 
двосторонньої торгівлі власною валютою. Також у кулуарах 
нещодавнього саміту лідери з Ірану, Малайзії, Туреччини та Катару 
запропонували використовувати для торгівлі криптовалюти, 
національні валюти, золото та бартер. Така активність свідчить про те, 
що світове співтовариство повільно та поступово відмовляється від 
долара, про що свідчить рис. 5. 

Найактивніше над диверсифікацією своєї фінансової системи 
працює Росія. З 2013 р. центральний банк Росії скоротив частку долара  
у своїх валютних резервах з понад 40 % до 24 %. Починаючи з 2018 р., 
частка банківського боргу в американській казначейській службі впала з 
майже 100 млрд дол. до менше ніж 10 млрд. Нещодавно російське 
міністерство фінансів оголосило про плани зменшити частку долара  
у своєму суверенному фонді на 125 млрд дол. США. 
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Рис. 6. Використання доллара в Росії, млрд дол. США 

Джерело: розраховано на основі даних (Haver…, 2019) 

 
Також, Китай робив спроби вступити у боротьбу із фінансовою 

монополією долара, перша спроба обійти долар була невдалою. Після 
фінансової кризи в 2007–2009 рр. Китай сприяв міжнародному 
використанню юанів і наполягав на тому, щоб юань був прийнятий МВФ. 
Китай створив операції своп-валюти з іноземними центральними 
банками (понад 35). Були бурхливі розмови про те, що юань кидає 
виклик долару на перше місце до 2020 р. У 2015 р. настала паніка на 
фондових ринках, і уряд намагався посилити контроль над капіталом. 
Частка юанів у світових валютних розрахунках протягом кількох років 
так залишається на рівні близько 2 %. Але демонстрація США її 
фінансової сили та нових технологій спонукають Китай до змін. Наразі у 
Китаї вже є власна внутрішня платіжна та розрахункова інфраструктура 
CIPS. Це спрощує транскордонні платежі в юанях, надаючи банкам безліч 
вузлів для розрахунків. 

У своєму маніфесті на 2019–2024 рр. Урсула фон дер Лейен, 
президент Європейської комісії зазначила, що комітет працює над новим 
планом дій, частина якого передбачає заохочення країн Європейського 
Союзу до усунення «необгрунтованого посилання» на долар у виплатах 
та торгових рахунках. Особливої уваги заслуговує побудована Європою 
клірингова система Instex, яка може дозволити європейським фірмам 
торгувати з Іраном, уникаючи фінансового контролю зі сторони США. 

Використання долара Америкою, як інструменту політичного 
впливу у торговельних війнах змусило світове співтовариство шукати 
альтернативи цієї валюти задля зменшення тиску зі сторони США. Але, 
при пошуку гідної заміни долару слід не забувати, що справжнім 
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випробування будь-якої резервної валюти є фінансова криза  
(Prasad, 2014). Криза 2007–2009 рр., Що виникла в США, парадоксально 
зміцнила її статус як гаранта безпеки. Коли глобальна торгівля, 
заощадження, запозичення та резерви знаходяться в основному в одній 
валюті, ці сильні сторони взаємно посилюються. Жоден інший ринок 
капіталу не наближається до американського за глибиною та 
ліквідністю, що є ключовим фактором при виборі валюти для комерції. 
Саме тому, незважаючи на тенденції дедоларизації та диверсифікації 
фінансової світової системи, наразі немає гідної заміни пануючої у 
сьогоденні валюті. Потенційні суперники долара – євро та юань мають 
багато недоліків, і тому різка зміна фінансового фокусу створить 
нестабільне середовище, сповнене ризиків, які можуть обернутись 
катастрофою для світового господарства. 

Головним недоліком використання криптовалюти як активу для 
накопичення капіталу є «ефект витіснення» приватних інвестицій,  
про який пише Т. Коляда (Коляда, 2018). Цей ефект полягає в тому,  
що збільшення пропозиції криптовалют (крипто активів – монет) та їх 
похідних – токенів – «на фінансовому ринку призводить до спрямування 
частини заощаджень домогосподарств і суб’єктів господарювання на 
купівлю крипто активів для спекуляцій на курсі, а не на інвестиції 
(купівля корпоративних цінних паперів), які забезпечують розширення 
виробництва та економічний розвиток країни. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

1. Найчастіше конкурують в боротьбі за доступ до природних 
ресурсів, особливо енергетичних, за можливість бути суб’єктами 
транзиту ресурсів і товарів, за ринки збуту продукції і надання послуг. 
При цьому внаслідок конфлікту інтересів світові фінансова та 
економічна системи періодично зазнають кардинальних змін,  
які спонукають світове співтовариство до оперативної адаптації. 

2. Незалежність центральних банків від виконавчої влади сьогодні 
є одним з об’єктивних рецептів фінансової стабільності у світі. Втім, 
монетарна влада не відокремлена від економічного впливу урядів, і тому 
є кілька алгоритмів тиску на неї. Останнім часом експертна спільнота 
стала помічати не стільки вплив публічного тиску, коли перша особа 
держави публічно просить центральний банк знизити облікову ставку, а 
саме вплив торговельних війн, які розпочинають уряди, і які створюють 
передумови для змін у монетарній політиці. 
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3. Незважаючи на те, що наразі немає гідної заміни пануючою 
доларової фінансової системи, досягнуто критичної точки. В світі 
відбуваються зміни в економічній галузі і саме ці зміни відкривають нові 
можливості для всіх світових валют, але так само привносять певну долю 
нестабільності та ризики. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В УКРАЇНІ 

 
У статті визначено сутність поняття «стратегічний альянс». 

Наведено перелік стратегічних альянсів, які функціонували у 2019 р. 
Стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво між 
компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, але 
не доводять справу до злиття фірм. Альянс має на увазі проведення 
сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання 
виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного 
або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж 
виробництво кінцевої продукції. Варто відзначити, що розвиток 
національних стратегічних альянсів, пов'язаних зі створенням нових 
технологій і виробництвом високотехнологічної продукції, неможливий 
без державної підтримки. При цьому державна підтримка не повинна 
обмежуватися прямим фінансуванням у вигляді грантів або субсидій, а й 
побічно стимулювати розвиток інновацій шляхом забезпечення 
податкових пільг, а також формування державного замовлення на 
високотехнологічну продукцію, вироблену на території України даними 
об'єднаннями. Обгрунтовано проблеми та перспективи розвитку 
стратегічних альянсів в Україні. Проблеми альянсу виходять і від 
жорсткої залежності партнерських відносин від продукції 
(комплектуючої) одного з постачальників. У довгостроковій перспективі 
цілком вірогідна поява альтернативної, більш конкурентоспроможної 
продукції, ніж у одного з партнерів. Але компанії ще довго можуть 
купувати її у свого партнера в рамках альянсу. Це веде до необхідності 
постійних переговорів, конфліктів інтересів, які неминучі в рамках 
альянсів. Створення альянсу, як правило, орієнтоване на процес обміну 
між партнерами таким чином, щоб продукція, що випускається одним з 
партнерів, не вступала в пряму конкуренцію з продуктами іншого 
партнера. Це становить економічну мету альянсу. 

Ключові слова: стратегічні альянси; злиття та поглинання 
компаній; синергія; міжнародне інвестування. 
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Current Problems of Development of Strategic Alliances in Ukraine 
The article defines the essence of the concept of “strategic alliance”. 

The list of strategic alliances that functioned in 2019 is given. Strategic 
alliances are agreements on cooperation between companies that are not 
limited to ordinary trade operations, but do not lead to the merger of firms. 
The Alliance means conducting joint research, exchanging technologies, 
sharing capacity, promoting each other's products, or joining forces to 
produce components or produce end products. It is worth noting that the 
development of national strategic alliances related to the creation of new 
technologies and production of high-tech products is impossible without state 
support. At the same time, state support should not be limited to direct 
funding in the form of grants or subsidies, but also indirectly stimulate the 
development of innovation by providing tax benefits, as well as the formation 
of state orders for high-tech products produced in Ukraine by these 
associations. Problems and prospects of development of strategic alliances in 
Ukraine are substantiated. The problems of the alliance stem from the rigid 
dependence of the partnership on the products (components) of one of the 
suppliers. In the long run, it is likely the emergence of alternative, more 
competitive products than one of the partners. But companies can still buy it 
from their partner in the alliance. This leads to the need for constant 
negotiations, conflicts of interest, which are inevitable within alliances. 
The creation of an alliance is usually focused on the process of exchange 
between partners so that the products produced by one of the partners do not 
enter into direct competition with the products of the other partner. This is 
the economic goal of the alliance. 

Key words: strategic alliances; mergers and acquisitions; synergy; 
international investment. 

 
Попкова Екатерина, бакалавр, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Актуальные проблемы развития стратегических альянсов 

Украине 
В статье определена сущность понятия «стратегический альянс». 

Приведен перечень стратегических альянсов, которые 
функционировали в 2019 г. Стратегическими альянсами называют 
соглашения о сотрудничестве между компаниями, которые не 
ограничиваются обычными торговыми операциями, но не доводят дело 
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до слияния фирм. Альянс подразумевает проведение совместных 
исследований, обмен технологиями, совместное использование 
производственных мощностей, продвижение на рынок продукции друг 
друга или объединение усилий по производству компонентов или 
производство конечной продукции. Стоит отметить, что развитие 
национальных стратегических альянсов, связанных с созданием новых 
технологий и производством высокотехнологичной продукции 
невозможен без государственной поддержки. При этом государственная 
поддержка не должна ограничиваться прямым финансированием в виде 
грантов или субсидий, но и косвенно стимулировать развитие 
инноваций путем обеспечения налоговых льгот, а также формирования 
государственного заказа на высокотехнологичную продукцию, 
произведенную на территории Украины данным объединениями. 
Обоснованно проблемы и перспективы развития стратегических 
альянсов в Украине. Проблемы альянса выходят и от жесткой 
зависимости партнерских отношений от реализации продукции 
(комплектующей) одного из поставщиков. В долгосрочной перспективе 
вполне вероятно появление альтернативной, более 
конкурентоспособной продукции, чем у одного из партнеров. 
Но компании еще может покупать ее у своего партнера в рамках альянса. 
Это ведет к необходимости постоянных переговоров, конфликтов 
интересов, которые неизбежны в рамках альянсов. Создание альянса, 
как правило, ориентировано на процесс обмена между партнерами 
таким образом, чтобы продукция, выпускаемая одним из партнеров, 
не вступала в прямую конкуренцию с продуктами другого партнера. 
Это составляет экономическую цель альянса. 

Ключевые слова: стратегические альянсы; слияния 
и поглощения компаний; синергия; международное инвестирование. 

 
Вступ 
Стратегічні альянси і партнерства в Україні почали розвиватися 

порівняно недавно. На поч. 1990-х рр., з переходом української 
економіки до ринку, формуванням приватної власності, створенням 
приватних комерційних організацій були створені економічні та 
юридичні передумови для повноцінного розвитку стратегічних альянсів 
в Україні. Однією з перших форм таких об’єднань можна назвати спільні 
підприємства. Тому тема обґрунтування проблем розвитку стратегічних 
альянсів в Україні є надзвичайно актуальною та потребує подальшого 
дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Говорячи про стратегічні альянси, слід зазначити, що існує безліч 

визначень і трактувань даного поняття як в українських, так і зарубіжній 
літературі. Ряд авторів (В. А. Вергун (Вергун, 2018), Л. А. Горбатюк 
(Горбатюк, 2014, с. 352–357) та Г. А. Єгорова (Єгорова, 2016, с. 105–108)) 
трактують стратегічні альянси з позицій мережевого підходу, 
як мережеві форми кооперації між компаніями. Інші автори в своїх 
дослідженнях багато в чому ототожнюють стратегічні альянси з появою 
спільних підприємств (Л. Г. Капранова (Капранова, 2017, с. 378–384), 
Т. В. Каленська (Каленська, 2010), О. С. Кравченко (Кравченко, 2014, 
с. 80–85) та І. Я. Максименко (Максименко, 2019)), називаючи стратегічні 
альянси об’єднанням організацій, незалежних один від одного, 
укладених з метою реалізації певного завдання. При цьому в деяких 
роботах йдеться про досягнення цілей і завдань, в інших – про 
досягнення конкурентних переваг (Нежива, 2018, с. 177–180), 
які забезпечує створення стратегічного альянсу. Разом з тим в колах 
дослідників стратегічних альянсів є і прихильники унікальності природи 
альянсів (А. О. Оксак та Л. Є. Шульженко (Оксак, 2014, с. 126–130)). 
Альянс, на їхню думку, – це специфічна форма інтеграції, а спільні 
підприємства – лише одна з форм прояву альянсу. При цьому головним 
критерієм, який вирізняє альянс від інших форм інтеграції, 
є незалежність партнерів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Спираючись на вищевказані дослідження і узагальнюючи 

результати, що містяться в них, в цілях цієї статті під стратегічним 
альянсом пропонується розуміти об’єднання на контрактній основі, 
або шляхом створення нової юридичної особи, двох і більше юридичних 
осіб для досягнення взаємовигідних довгострокових цілей, спрямованих 
на підвищення конкурентоспроможності партнерів при збереженні 
їх юридичної та економічної незалежності. 

Формулювання цілей статті 
Мета статті – виявлення передумов формування та вивчення 

сучасних тенденцій розвитку стратегічних альянсів в Україні, ключових 
характеристик стратегічних альянсів і основних напрямків їх 
формування. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво 

між компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, 
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але не доводять справу до злиття фірм. Альянс має на увазі проведення 
сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання 
виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного 
або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж 
виробництво кінцевої продукції. 

Партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких 
організаційних формах співпраці. Найдоцільнішою формою участі у 
стратегічних альянсах з провідними зарубіжними компаніями для 
вітчизняних підприємств є спільні підприємства, досвід створення та 
функціонування яких в Україні є (Максименко, 2019).  

Альянс – це союз, об'єднання різних суб'єктів (фірм, організацій) 
на основі договірних зобов'язань; довгострокова угода про 
співробітництво. Вітчизняним підприємствам має сенс брати участь 
у стратегічних альянсах на основі різних форм договірної співпраці для 
реалізації окремих науково-виробничих проектів, угод про співпрацю, 
про спонсорування клінічних досліджень, ліцензійних угод, угод про 
спільні розробки, дослідження, виробництво та на основі пайової участі 
в статутному капіталі компанії-партнера. Найбільшвдалимипідходами 
до визначення «стратегічні альянси», яку запропонував Л. С. Шевченко 
(рис. 1). 

Сучасні альянси промислових та інших підприємств в Україні 
раціонально класифікувати з позиції двох груп: конкуруючих і 
не конкуруючих об’єднань (Єгорова, 2016, с. 105–108). 

Альянси фірм-конкурентів. Основою для створення альянсів між 
конкурентами є прагнення отримати ефект масштабу діяльності за 
рахунок кооперації зусиль або активів при створенні, виробництві або 
поширенні продукції.Альянс часто є альтернативою злиття і поглинань 
(інша альтернатива – використання незалежних постачальників, 
субпідрядників). Справа в тому, що злиття, приєднання інших компаній – 
досить витратний захід. 

При злитті доводиться вирішувати дуже серйозні проблеми 
інтеграції інфраструктур, які включають: бізнес-процеси; організаційну 
структуру; корпоративну культуру; персонал; інформаційні технології. 
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Рис. 1. Підходи до визначення сутності поняття «стратегічний альянс» 
(згруповано на основі (Шевченко, 2017, с. 36–49)) 

 
 

Стратегічні альянси: 

як правило, не є самостійними юридичними особами і не мають 
специфічного юридичного статусу: компанії-партнери 
реалізують індивідуальні інтереси і цілі, які навіть можуть 
суперечити одна одній, однак усі погоджуються працювати 
спільно заради досягнення заздалегідь визначених загальних 
цілей; 

 
базуються на середньострокових або довгострокових, 
двосторонніх або багатосторонніх угодах про співробітництво, 
які виходять за межі звичайних торговельних операцій, але не 
передбачають злиття компаній; 

 створюються на основі горизонтальної міжфірмової кооперації, 
а також компаніями, зайнятими у суміжних сферах діяльності, 
які використовують взаємодоповнюючі технології, знання та 
досвід партнерів; можуть об'єднувати не тільки постачальників і 
клієнтів, а й конкурентів; 

 мають кілька незалежних керівних центрів, які спільно 
приймають рішення стосовно спільної діяльності з вигодою для 
кожного партнера; проте жоден із партнерів не може 
контролювати прийняття стратегічних бізнес-рішень іншими 
партнерами, інакше альянс переростає у фінансово-промислову 
групу з домінуючою головною компанією; 

 допускають участь своїх членів у багатьох інших альянсах; 

 

створюються на певний строк і розпадаються, якщо необхідності 
в об'єднанні більше немає; 

 
компанії альянсу спрямовують зусилля більше проти спільних 
конкурентів, ніж одна проти іншої; усі партнери одержують 
додаткові переваги й вигоди від входження до альянсу. 
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Приєднання, крім зазначених проблем, зазвичай вимагає великих 
вкладень при придбанні компаній на фондовому ринку: витрати можуть 
на 40 % перевищувати ринкову вартість компанії. Проблема 
ускладнюється тим, що вкладення потрібні негайно, хоча прибуток від 
злиття з’явиться не відразу, наприклад, через пів року. Злиття 
і приєднання ускладнюються і піклуванням держави, яка, піклуючись 
про національну безпеку, може надавати зайвий тиск на компанії. 

Стратегічні цілі кожної з фірм, що входять до альянсу, пов’язані 
з їх зростанням, отриманням додаткових конкурентних переваг. Часто 
альянси переслідують і не зовсім «слушні» цілі збагачення за рахунок 
інших фірм-учасників альянсу шляхом отримання більших вигод, ніж 
витрат. Остання обставина не обов’язково спочатку чітко планується 
(хоча в принципі можливо), по тій простій причині, що союз не 
передбачає тісного співробітництва учасників. Однак цю перешкоду 
можуть і не подолати компанії, які не мають чіткої стратегії свого 
розвитку в рамках альянсу. Це означає, що внутрішній опортунізм 
присутній в альянсі. 

Можна виділити три типи альянсів фірм-конкурентів. Об’єднання 
здійснюється на одній або декількох стадіях виробничого циклу. Альянс 
може включати кілька учасників. Вибір партнерів визначається 
можливостями організації виробництва. Кожен з партнерів випускає 
свою продукцію, відмінну від інших учасників альянсу продукцію.  
Але в ній є одна або кілька однакових деталей або вузлів. 

Основні проблеми таких альянсів пов’язані з сумісністю учасників. 
Адже навіть найдосконаліші вихідні угоди про спільне виробництво або 
випуск комплектуючих виробів не можуть точно передбачити тенденції 
розвитку, як альянсу, так і кожного з партнерів. Остання обставина, 
власне, є визначальною з точки зору стратегічних орієнтирів. 
На практиці це означає, що більш успішний партнер, розвиток якого 
відбувається швидше інших, може зажадати від партнерів таких же 
стрімких темпів. Але якщо це важко, він стане в автономному режимі 
виробляти загальні вузли. 

Проблеми альянсу виходять і від жорсткої залежності 
партнерських відносин від продукції (комплектуючої) одного з 
постачальників. У довгостроковій перспективі цілком вірогідна поява 
альтернативної, більш конкурентоспроможної продукції, ніж у одного з 
партнерів. Але компанії ще довго можуть купувати її у свого партнера в 
рамках альянсу. Це веде до необхідності постійних переговорів, 
конфліктів інтересів, які неминучі в рамках альянсів. 
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Проте, зазначені проблеми ефективніше вирішувати в рамках 
альянсу. Зокрема, альянси можуть створюватися як альтернатива 
використанню сторонніх постачальників. Адже залежність від останніх 
може призвести до більш плачевних результатів для компанії, оскільки 
вплинути на незалежних постачальників завжди складно. До того ж, при 
довгострокових відносинах з ними, компанія надає помітні знижки та 
інші пільги при отриманні продукції (наприклад, дисконтні знижки для 
постійних партнерів в 5–7 % і вище), що заважає пошуку нових, більш 
конкурентоспроможних постачальників. А в рамках альянсу можливе 
планування узгодженого розвитку того чи іншого продукту. І від того, 
наскільки успішно буде здійснюватися стратегічне планування, 
залежить майбутнє альянсу. Інша альтернатива – жорсткі об’єднання 
(злиття, поглинання) – крім зазначених вище проблем початкового 
етапу кооперації, вимагають розуміння і успішного вирішення питань 
управління новою компанією з позиції сумісності організаційних 
структур і культу. 

Економічним завданням створення альянсу є зниження витрат 
за рахунок ефекту масштабу виробництва. Але вважається, що це не 
привід для створення альянсу. Важливим стратегічним завданням при 
створенні альянсу є вихід зі стану надмірної залежності від зовнішніх 
постачальників, що для однієї компанії, що входить до альянсу,  
не під силу. 

Кооперація ж зусиль дає потрібний синергетичний ефект. Даний 
тип альянсу знаходить безумовне схвалення у багатьох провідних 
країнах. Початок цьому покладено в Японії. 

Об’єднання, що приводить до створення загальної продукції. 
Даний тип, як і попередній, може включати кілька учасників. Партнери 
об’єднують спільні розробки, активи для створення спільного продукту, 
а прибуток від реалізації проекту ділять пропорційно понесених витрат. 
У цьому економічне завдання об’єднання. 

Стратегічна мета пов’язана з розширенням фінансової бази 
НДДКР: можливості однієї компанії істотно нижче. Крім того, умови 
створення альянсу можуть передбачати поширення продукції в різних 
ринкових секторах, що також підвищує ефективність союзу. 

Фактично даний альянс багато в чому аналогічний попередньому, 
але з поправкою на масштаб діяльності. Ефект масштаб досягається 
за рахунок перегрупування різних підприємств, що належать одному 
сектору, в рамках програм концентрації технологічних зусиль 
зі створення спільної продукції. Але учасники альянсу як і раніше 
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залишаються незалежними.Проблеми об’єднання також аналогічні 
попередньому типу. Але вони більш глибокі. Конфлікти пов’язані 
з проблемою збереження ноу-хау на технології та розробки, що належать 
окремим компаніям, що входять до альянсу. Справа в тому, що одна 
з партнерських компаній може випускати незалежний від альянсу 
власний продукт, який буде конкурувати з загальним продуктом. Якщо 
обмежити доступ партнерів до секретних технологій, які можуть 
використовуватися спільно, то це істотно обмежить і можливості 
продукту, що розробляється. Але зворотна процедура призводить до 
конфліктів власних і колективних інтересів компаній альянсу. Адже вони 
є незалежними і можуть конкурувати між собою, що вказує на їх 
незацікавленість в передачі своїм конкурентам найефективніших 
технологій. Найбільш радикальне рішення –використовувати угоди про 
неприпустимість опортуністичних дій в рамках альянсу. Для контролю 
над поведінкою учасників альянсу може засновуватися спеціальна 
організація, пов’язана з системою керуванням кожного підприємства. 

Об’єднання різнохарактерних активів. Альянс зазвичай включає, 
на відміну від попередніх типів, двох учасників. Створення альянсу, 
як правило, орієнтоване на процес обміну між партнерами таким чином, 
щоб продукція, що випускається одним з партнерів, не вступала в пряму 
конкуренцію з продуктами іншого партнера. Це становить економічну 
мету альянсу. Найчастіше один партнер надає доступ до свого ринку,  
а в обмін отримує доступ до чужого продукту або технології.Даний тип 
найбільш поширений і становить 40 % від числа всіх альянсів. Найбільш 
часто подібні альянси створюються в автомобілебудуванні та в сфері 
телекомунікацій та інформаційних технологій. Більшість з них 
становлять угоди між японськими і західними конкурентами. 
Наприклад, Toyota надала GeneralMotors свої розробки малолітражних 
автомобілів, а в обмін отримувала доступ на американський ринок. 

Отже, єдиної класифікації стратегічних альянсів не існує, тому у 
табл. 1 представлені основні види стратегічних альянсів. 
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Таблиця 1 
Основні види стратегічних альянсів 

Критерій 
класифікації 

Види стратегічних альянсів 

Галузь економіки Одногалузеві, міжгалузеві 
Значущість 

партнерів по 
союзу 

– альянси рівних партнерів (усі учасники сильні або всі учасники 
слабкі); змішані альянси (сильний партнер – слабкий партнер; 
слабкий партнер – сильний партнер); 

Фактор 
конкуренції 

– альянси фірм, які не конкурують між собою (транснаціональні 
спільні підприємства, вертикальні партнерства, міжгалузеві 
угоди); 
– альянси фірм-конкурентів (інтеграційні, псевдоконцентраційні, 
комплементарні альянси); 

Сфера діяльності 
– альянси з реалізації проектів НДДКР; альянси з організації 
спільного виробництва; альянси зі спільного освоєння нових 
ринків; 

Кількість 
учасників 

– двосторонні, багатосторонні; 

Рівень охоплення – національні, міжнародні; 

Тип взаємодії 
членів альянсу 

– альянси горизонтального типу – створюються фірмами, 
які здійснюють господарську діяльність на одній стадії 
виробничого процесу, надають однакові послуги; альянси 
вертикального типу – формуються постачальниками сировини 
або споживачами продукції (послуг); альянси фірм, 
які виробляють і надають взаємодоповнюючі товари і послуги; 

Напрям розвитку 

– комплексні (мають широку сферу діяльності; компанії 
домовляються про спільне здійснення кількох етапів процесу 
виведення товарів чи послуг на ринок, зокрема, НДДКР, 
проектування, виробництва, маркетингу і розподілу); 
функціональні (охоплюють тільки один напрям діяльності 
партнерів по альянсу – виробничі, маркетингові, фінансові, 
науково-технічні). 

 
Міжнародний стратегічний альянс (МСА) – це відносно тривала 

за часом угода двох або більше самостійних організацій, розташованих 
у двох або більше країнах, яка передбачає спільне використання ресурсів 
і/або структур управління для спільного виконання завдань, що мають 
стратегічне значення для кожного учасника угоди. Метою створення 
МСА є: виведення своєї продукції (послуг) на нові зарубіжні ринки, 
подолання державних та інвестиційних бар’єрів при виході на зарубіжні 
ринки; одержання доступу до нових технологій; економія за рахунок 
ефекту масштабу; зменшення ризику господарської діяльності та ін. 
Виокремлюють дві групи МСА:  
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Рис. 2. Групи Міжнародного стратегічного альянсу (побудовано на основі 
(Шевченко, 2017, с. 36–49)) 

 
В обох випадках організатори-засновники здійснюють спільне 

управління і контроль за спільною діяльністю.Більшість міжнародних 
стратегічних альянсів в Україні відносяться до юридичної сфери.  
Так, українські юридичні фірми виявляють зацікавленість у вступі до 
МСА. Зокрема, ЮФ «Астерс» стала єдиним в Україні членом авторитетної 
світової організації WorldServicesGroup. Натомість, ЮФ «Василь Кисіль 
і Партнери» з 2013 р. представляє Україну в МСА IusLaboris. АО 
«Юскутум» є членом глобального альянсу юридичних компаній World IT 
Lawyers. До цього спонукають транснаціоналізація та глобалізація 
бізнесу клієнтів, досвід і значні конкурентні переваги тих ЮФ, які змогли 
об’єднати свої ресурси саме на міжнародних юридичних ринках. Вони 
не тільки зберегли традиційні переваги окремих ЮФ – членів альянсу,  
а й сконцентрували економічну владу в руках самого альянсу.  
Усе це потребує продовження досліджень теорії та практики створення 
і функціонування МСА, економічних та правових особливостей 
їх діяльності. 

Практика розвитку альянсів даного типу свідчить про 
їх недовговічність. Принципово, що це фактично неминуче. Справа 
в тому, що в попередніх типах альянсів, орієнтованих на ефект масштабу 
діяльності, асиметрія може виникнути через відмінності в темпах 
розвитку. Але зазначені альянси все одно обов’язково вимагають 
наявності деякої «критичної точки» на дослідній кривій (залежно 
масштабу від собівартості), що робить об’єднання рентабельним. А при 
об’єднанні різнохарактерних активів взаємне доповнення відбувається 
для компаній з різними економічними показниками і, в основному,  

Групи МСА: 

перша група – ґрунтуються на 

укладенні угод про 

співробітництво (ліцензійні, 

маркетингові угоди, угоди 

про спільні НДДКР, розвиток 

виробництва, удосконалення 

продукції тощо);  

 

друга група передбачає 

укладення угод про участь в 

активах як із створенням 

нової організації (спільного 

підприємства), так і без її 

створення (угоди про 

інвестиції в акціонерний 

капітал, взаємний обмін 

акціями, придбання невеликої 

частки участі).  
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не пов’язане з виробництвом. Тому тут асиметрія швидко переростає 
в розрив. Стратегічна мета – компенсувати відсутній актив і вийти на 
нові ринки збуту – може бути виконана за порівняно короткий період. 

Така подвійна природа альянсів фірм-конкурентів. З одного боку, 
учасники прагнуть активно співпрацювати між собою: вони виступають 
як партнери при вирішенні завдань альянсу. З іншого боку, вони 
залишаються конкурентами і повинні захищатися від можливих загроз 
з боку партнерів. 

Альянси фірм, які не конкурують. Подібні альянси укладаються 
між компаніями різних галузей виробництва. Основою для їх створення є 
прагнення освоїти нові види виробничої діяльності, якими займається 
партнер по альянсу. Перехід на новий шлях розвитку виправданий, якщо 
основний розвиток приносить стійкий прибуток, але її недоцільно 
інвестувати в свою галузь, оскільки ринок поділений, потіснити 
конкурентів – дуже витратний і мало перспективний захід. 

Альянси компаній двох суміжних секторів виробничого циклу. 
Наприклад, освоєння виробничої діяльності постачальників 
і споживачів. Особливості такого об’єднання схожі з конкурентною 
стратегією зовнішнього зростання. Але тут принципова особливість – 
компанії зберігають незалежність. Альтернативою альянсу є традиційні 
можливості: закупівлі у зовнішніх постачальників; інтеграція з ними.  
Але найчастіше кожна з можливостей має як ряд переваг, так і недоліків. 
Входження до альянсу є свого роду стратегічним компромісом між 
зазначеними напрямами дій. 

Компанія захищає себе від посилення позицій постачальників при 
довгострокових відносинах з ними. У той же час знижується ризик 
входження в незнайомий бізнес при інтеграції з постачальниками. 

Фактично альянс можна розглядати як форму сучасного напрямку 
діяльності фірми, пов’язаного з необхідністю встановлення 
партнерських відносин між клієнтом і постачальником. М’які форми 
співпраці при орієнтації на високу якість продукції звільняє від 
витратного контролю над відповідністю стандартам. 

Міжгалузеві альянси. Компанії освоюють нову, незнайому сферу 
бізнесу і вступають в реляційні угоди з фірмами, що не виступають 
по відношенню до них ані як конкурент,  ані як постачальник – клієнт. 

Вибір стратегічних орієнтирів подібних альянсів вимагає 
особливої уваги і чіткого, зваженого аналізу. Справа в тому, що в даний 
час багато ефективних компаній прагнуть або позбутися від 
непрофільних активів і функцій, або передати їх в управління зовнішньої 
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організації. В останньому випадку (аутсорсинг) забезпечуються більш 
низькі витрати при хорошій якості і, найголовніше, з’являється 
можливість зосередитися на ключових завданнях свого розвитку, 
компанія отримує велику гнучкість і мобільність. Вступ же в міжгалузеві 
альянси – завдання ще більш складне: з’являється ризик, пов’язаний 
з управлінням абсолютно незнайомим бізнесом. Тому обов’язковою 
умовою вступу в альянс є дуже впевнене становище компанії, її здатність 
інвестувати значні кошти в новий бізнес. 

Можна виділити три стратегічних різновиди даних альянсів. 
1) Диверсифіковані альянси. У даному випадку інтереси партнерів 

різноспрямовані. Перший прагне увійти в галузь, де давно і успішно 
освоївся другий. Для одного потрібно освоїти технології нової для нього 
галузі, освоїти компетенції другого. Іншому – потрібно не допустити 
зближення рівня розвитку першого партнера, а лише привернути 
інвестиції для розширення виробництва. 

2) Створення нових галузей виробництва: принципово нових 
продуктів, технологій, видів діяльності за рахунок взаємного 
доповнення активів; нових секторів виробництва за рахунок зближення 
раніше розділених галузей. Зокрема, інформаційних технологій 
і телекомунікацій. 

3) Рамкові угоди про взаємну підтримку, співробітництво та 
координацію діяльності. Подібні угоди включають широкий спектр 
різновидів альянсів. Дві крайні форми можна ілюструвати такими 
класичними прикладами. Співпраця МакДональдс і Coca-Cola допомагає 
завойовувати нові ринки, просувати продукцію, використовуючи 
постійних клієнтів і свій авторитет в очах споживачів. Координація 
характерна для японських кейрецу – неформальних конгломератів 
компаній різних галузей. Узгодження виробничої діяльності 
здійснюється на асоціативній основі, без фінансових зобов’язань. 

Транснаціональні альянси. Партнерство здійснюється між 
компаніями, що знаходяться в різних країнах. Зазвичай один партнер 
розробляє продукт, другий – отримує доступ до національного 
ринку.Для іноземних компаній альянс є альтернативою експорту 
продукції або установою місцевої філії. Для місцевої компанії альянс – 
лише альтернатива імпорту. Як правило, мова йде про союз 
між високотехнологічною компанією і місцевою компанією, яка прагне 
отримати науково-технічний досвід.  

Результатом альянсу найчастіше є створення транснаціонального 
підприємства.Реляційні стратегії даного об’єднання часто є необхідною 
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умовою ефективного просування продукту на національному ринку 
через його неповної прозорості.Транснаціональні компанії шляхом 
укладення альянсу отримують можливість використовувати досвід 
партнера щодо знання місцевого ринку, включаючи розуміння попиту, 
потреб набору персоналу, законодавчої бази та ін. Без місцевих 
партнерів часто складно отримати прийнятний доступ до сировинної 
бази, мережі розповсюдження продукції та ін. Обставин, які можна 
розглядати як додану вартість досвіду партнера. 

Місцеві закони часто намагаються наказувати західним компаніям 
певні умови: часто великий відсоток статутного капіталу повинен 
належати місцевим компаніям. Місцева влада також наполягає на 
поступках головної компанії по відношенню до різних розробок, 
технологій, ноу-хау. Однак наявність більшої частки статутного капіталу 
у місцевого партнера не є серйозною перешкодою для іноземної 
компанії. Адже навіть якщо спільна діяльність альянсу не приносить 
прибуток, іноземна корпорація отримує дивіденди від ліцензій на 
розробку продукту, концесії, від доставленого обладнання. Зокрема, 
місцевий партнер навряд чи може оцінити реальну вартість і новизну 
використовуваного обладнання. У той же час, спроби місцевої влади 
обмежити ввезення комплектуючих виробів можуть створити серйозні 
проблеми організації альянсу, оскільки налагодити їх випуск на 
національному ринку – справа дуже затратна.Якщо керівництво спільно 
організованого підприємства проводить незалежну політику (або йому 
«дозволені» самостійні рішення), ефективність альянсу абсолютно не 
залежить від розподілу установчого капіталу. Це лише підкреслює 
основну проблему альянсу – правильно розподілити повноваження,  
а не капітал. 

Найбільші стратегічні альянси, які функціонували у 2019 р. 
наведено на рис. 3. 

Варто відзначити, що найбільша вартість угод у 2019 р. 
спостерігається у Американському регіоні та регіоні EMEA. Станом  
на 20 листопада 2018 р. підприємства оголосили майже про 41 000 угод, 
загальна вартість яких понад 3,5 трлн дол. США (2,9 трлн євро / 2,6 трлн 
фунтів стерлінгів). TheInstituteforMergers, Acquisitions and Alliances 
(IMAA) прогнозує зниження кількості транзакцій приблизно на 12 %  
в порівнянні з 2017 р. до 46 300 угод на весь 2018 р. Однак у вартісному 
вираженні, зростання становить приблизно 7 % до 4,0 трлн дол. США 
(3,3 трлн євро / 2,9 трлн фунтів стерлінгів) на весь рік. 
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Рис. 3. Найбільші стратегічні альянси, які функціонували у 2019 р.  

Джерело: Антимонопольний комітет України 

 
Таким чином, ринки злиття та поглинань компаній у світі 

розвиваються під впливом багатьох факторів, характеризуються 
наявністю певних етапів розвитку та хвиль активності, залишаючись 
найважливішою складовою частиною економіки, що формує загальний 
тренд її розвитку.  
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, розвиток національних стратегічних альянсів, пов'язаних зі 
створенням нових технологій і виробництвом високотехнологічної 
продукції, неможливий без державної підтримки. При цьому державна 
підтримка не повинна обмежуватися прямим фінансуванням у вигляді 
грантів або субсидій, а й побічно стимулювати розвиток інновацій 
шляхом забезпечення податкових пільг, а також формування 
державного замовлення на високотехнологічну продукцію, вироблену на 
території України даними об'єднаннями. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ 

  
На сучасному етапі розвитку глобалізаційні процеси, які 

охоплюють всі сфери життя світового співтовариства, постійно 
здійснюють вплив на певні тенденції та закономірності в світовій 
економіці. Лібералізація міжнародних економічних відносин є вагомою 
передумовою фінансової глобалізації та характеризується спрощенням 
доступу до міжнародних ринків фінансових ресурсів, підвищенням 
мобільності капіталів. 

Експорт та імпорт капіталу в умовах фінансової глобалізації 
здійснюється переважно в межах світового ринку позичкових капіталів. 
Зростання обсягів кредитування посилює залежність країн світу від 
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http://www.cnbc.com/2014/02/06/is-this-the-real-secret-to-samsungssuccess.html
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позикових капіталів, що в свою чергу актуалізує дослідження тенденцій 
та особливостей розвитку даного ринку. 

У статті визначено особливості сучасної структури ринку 
позичкових капіталів та розглянуті його сучасні тенденції. Виділені 
взаємозв'язки між сегментами ринку, охарактеризована його 
інфраструктура, узагальнені принципи функціонування та визначено 
особливості сучасної структури ринку позичкових капіталів, як 
основного джерела фінансування розвитку приватного та державного 
секторів економіки. 

Ключові слова: ринок позичкових капіталів; ринок цінних 
паперів; залучення капіталу. 

 
Pryima Anna, Student, Kyiv National University of Culture andArts, 

Kyiv, Ukraine 
Modern Trends in the World Loan Capital Market 
At the present stage of development, globalization processes, which 

cover all spheres of life of the world community, constantly exert influence on 
certain tendencies and patterns in the world economy. The liberalization of 
international economic relations is a significant prerequisite for financial 
globalization and is characterized by simplified access to international 
markets for financial resources and increased mobility of capital. 

Exports and imports of capital in the context of financial globalization 
are carried out mainly within the world loan capital market. The increase in 
lending volumes increases the dependence of the countries of the world on 
loan capital, which in turn actualizes the study of trends and features of 
development of this market. 

The article identifies the features of the modern structure of the loan 
capital market and considers its current trends. The identified 
interconnections between market segments, its infrastructure, generalized 
principles of functioning, and features of the modern structure of the market 
of loan capital, as the main source of financing the development of the private 
and public sectors of the economy, are defined. 

Key words: loan capital market; securities market; capital raising. 
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Прийма Анна, студентка, Киевский национальный университет 

культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Современные тенденции на мировом рынке ссудных 

капиталов 
На современном этапе развития глобализационные процессы, 

которые охватывают все сферы жизни мирового сообщества, постоянно 
оказывают влияние на определенные тенденции и закономерности 
в мировой экономике. Либерализация международных экономических 
отношений является весомой предпосылкой финансовой глобализации 
и характеризуется упрощением доступа к международным рынкам 
финансовых ресурсов, повышением мобильности капиталов. 

Экспорт и импорт капитала в условиях финансовой глобализации 
осуществляется преимущественно в рамках мирового рынка ссудных 
капиталов. Рост объемов кредитования усиливает зависимость стран 
мира от заемных капиталов, в свою очередь актуализирует 
исследования тенденций и особенностей развития данного рынка. 

В статье определены особенности современной структуры рынка 
ссудных капиталов и рассмотрены его современные тенденции. 
Выделенные взаимосвязи между сегментами рынка, охарактеризована 
его инфраструктура, обобщены принципы функционирования 
и определены особенности современной структуры рынка ссудных 
капиталов, как основного источника финансирования развития частного 
и государственного секторов экономики. 

Ключевые слова: рынок ссудных капиталов; рынок ценных 
бумаг; привлечения капитала. 
 

Вступ 
Визначальним фактором міжнародного руху капіталу на сьогодні 

безумовно виступають глобалізаційні процеси у світовій економіці. 
Економічна глобалізація як феномен проявляється в трьох основних 
аспектах: розширення міжнародної торгівлі (реальна глобалізація), 
швидке розповсюдження інформаційних технологій (науково-
технологічна та інформаційно-комунікаційна глобалізація) і стрімке 
зростання міжнародних потоків капіталу (фінансова глобалізація) 
(Исследовательская группа МВФ..., 2017). 

Розглядаючи сучасні тенденції на світовому ринку позичкових 
капіталів, слід зазначити, в теперішніх умовах інтернаціоналізація 
грошово-кредитних ринків відбувається швидше інтернаціоналізації 
виробництва. Практично світовий фінансовий ринок виконує своєрідну 
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функцію каталізатора процесів концентрації та централізації капіталу. 
Як наслідок, фінансова складова економічної глобалізації генерує високу 
мобільність капіталу, постійно зростаючі масштаби фінансових та 
інвестиційних операцій, диверсифікацію та інтеграцію міжнародних 
фінансових потоків (Дронева, 2017). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питанням аналізу позикового капіталу присвятила свої 

дослідження низка вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 
І. М. Боярко, В. В. Бочаров, О. В. Дейнека, Л. О. Дорогань-Писаренко, 
О. О. Зеленіна, Є. В. Мних, Ю .М. Тютюнник, С. В. Тютюнник, 
І. О. Школьник, Д. В. Шиян, О. О. Шеремет. Однак попри посилену увагу 
наукової спільноти до сучасних тенденцій на світовому ринку 
позичкових капіталів, деякі аспекти тенденцій світового ринку 
позичкових капіталів, залишаються недостатньо відпрацьованими 
та вимагають додаткового обґрунтування. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Сьогодні недостатньо висвітлено деякі аспекти сучасних 

тенденцій світового ринку позичкових капіталів, фінансової глобалізації 
та новітніх тенденцій розвитку міжнародного фінансового ринку. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є визначення особливостей сучасної структури 

ринку позичкових капіталів та розглянуті його сучасні тенденції. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
В умовах ринкової системи відносин на сучасному етапі розвитку 

державному сектору економіки для покриття дефіциту бюджету, 
а приватному сектору для забезпечення розширеного відтворення 
необхідний доступ до зовнішніх джерел фінансування, оскільки власних 
джерел, як правило, недостатньо. Сформованим джерелом фінансування 
є ринок позичкових капіталів, який визначає розвиток всіх секторів 
економіки країни, формуючи механізми залучення необхідних 
фінансових ресурсів, а також хеджування ризиків, що виникають 
в процесі фінансово-економічної діяльності підприємств. 

Традиційно під ринком позичкових капіталів розуміється 
сукупність ринку цінних паперів і кредитного ринку, кожен з яких, 
безумовно, має свої особливості, але при цьому те, що для приватного 
сектора економіки вони є основними джерелами залучення вільних 
фінансових ресурсів, обумовлює єдність їх розгляду (Ключников, 2007, 
с. 4). У свою чергу, методи запозичення, обсяги запозичень і фінансові 
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інструменти, які обираються для цих запозичень, значною мірою 
залежать від того, який сегмент ринку позичкових капіталів обраний, 
що визначає необхідність в рамках нашого дослідження визначити 
сучасну структуру ринку позичкових капіталів і виявити його 
особливості. 

Проведений аналіз підходів до структурування ринку позичкових 
капіталів дозволяє зробити висновок, що, по-перше, не існує єдиних 
підходів до розгляду структури ринку; по-друге, в якості сегментів ринку 
позичкових капіталів, частіше розглядаються окремі інструменти,  
а не система відносин щодо їх обігу. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження структури 
ринку позичкових капіталів, ми вважаємо, що в її основі лежить 
характеристика сегментів на базі специфічних відносин, які 
визначаються фінансовими інструментами. Отже, на нашу думку, 
доцільно і необхідно в рамках традиційного поділу ринку позичкових 
капіталів на ринок цінних паперів і ринок кредитів, виділити для 
кожного із зазначених ринків сегменти, які характеризуються своїми 
специфічними рисами і визначають сукупність методів та інструментів, 
які використовуються організаціями приватного та державного секторів 
економіки для здійснення запозичень на відповідних ринках в цілому, 
і зокрема, на їх сегментах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура ринку позичкових капіталів (Григорьев, 2014) 
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Основними сегментами ринку цінних паперів є: 
– борговий сегмент, що становить собою відносини, пов'язані 

з купівлею/продажем облігацій (біржові, субординовані, 
сек’юритизовані, субстандартизовані, єврооблігації та ін.); 

– фондовий сегмент, що становить собою відносини, пов'язані 
з купівлею/продажем акцій (звичайних і привілейованих); 

– страховий сегмент, що становить собою відносини, пов'язані 
з купівлею/продажем похідних цінних паперів (ф'ючерси, опціони, 
свопи). 

Для кредитного ринку основними сегментами виступають: 
– сегмент інвестиційного кредитування, що становить собою 

відносини, пов'язані з необхідністю залучення додаткових ресурсів для 
забезпечення розширеного відтворення шляхом вкладення в основні 
фонди і мають, як правило, довгостроковий характер (проектне, 
інвестиційне кредитування, середньострокове і довгострокове 
кредитування); 

– сегмент кредитування поточної діяльності, що становить собою 
відносини, пов'язані з необхідністю залучення додаткових ресурсів для 
забезпечення простого відтворення шляхом вкладення в оборотні фонди 
і мають, як правило, короткостроковий характер (короткострокове 
кредитування, овердрафт); 

– сегмент додаткових банківських продуктів, що становить собою 
відносини, пов'язані з банківськими послугами для здійснення окремих 
видів діяльності підприємств (факторинг, банківські гарантії, 
форфейтинг, видача акредитивів і т. д.) (Григорьев, 2014). 

Такий підхід дозволяє виявити взаємозв'язок між ринком цінних 
паперів і кредитним ринком, тим самим, визначаючи особливості 
взаємодії цих двох ринків на сучасному етапі. При цьому ми виділяємо 
три види взаємозв'язку між ринком цінних паперів і кредитним ринком: 
сильний, середній, слабкий. 

1. Сильний взаємозв'язок реалізується в рамках процесу 
формування на ринку цінних паперів фінансових інструментів на основі 
банківських продуктів, таких як сек’юритизовані облігації (борговий 
сегмент), забезпечені траншами по кредитах, і деривативи (страховий 
сегмент), базисним активом за якими виступають інвестиційні 
довгострокові і середньострокові кредити. Сильний взаємозв'язок 
ринків і їх секторів наочно проявляється в період істотної мінливості 
кон'юнктури, коли пропозиція капіталу на ринку цінних паперів 
перевищує попит, який може бути збільшений шляхом трансформації 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

282 

фінансових інструментів ринку та об'єднання їх з фінансовими 
інструментами ринку кредитування. 

2. Середній взаємозв'язок реалізується в рамках процесу надання 
на ринку кредитування позичкового капіталу, коли однією з умов видачі 
кредитів в сегментах інвестиційного кредитування і/або кредитування 
поточної діяльності є хеджування ризиків на страховому сегменті ринку 
цінних паперів та/або надання в якості забезпечення цінних паперів 
(боргові, фондові сегменти). 

3. Слабкий взаємозв'язок реалізується в рамках процесу 
функціонування ринків і їх сегментів на основі використання 
учасниками ринку позичкового капіталу (фінансовими інститутами, 
державними органами і приватним сектором економіки) його фінансової 
інфраструктури. Так, комерційні банки виконують функції 
андеррайтерів/співорганізаторів випуску цінних паперів, емітентів 
та/або інвесторів на ринку цінних паперів і одночасно виконують 
функції позичальника або кредитора на кредитному ринку (Ключников, 
2007). 

Крім того, в структурі сучасних фінансових ринків в цілому і ринку 
позичкового капіталу зокрема, обов'язковим елементом стає відповідна 
фінансова інфраструктура, яка сформувалася і розвивається як 
необхідний елемент забезпечення ефективної взаємодії суб'єктів ринку 
позичкових капіталів, і, яка охоплює консалтингові, інформаційні, 
ліцензуючі компанії, а також саморегульовані організації, які одночасно 
можуть виконувати всі інфраструктурні функції. 

Консалтингові компанії, як основний інститут інфраструктури 
ринку капіталу, виконують інформаційно-консультаційні послуги для 
учасників ринку, розробляють стратегії їх взаємодії з ринком 
позичкових капіталів, допомагають забезпечувати виконання цільових 
показників за допомогою надання аналітичних звітів і рекомендацій 
в рамках відповідного супроводу проектів (E & Y, Pw C, Deloitte, KPMG 
та ін.). 

Рейтингові компанії як інститути інфраструктури здійснюють на 
основі постійного моніторингу оцінку як стану ринку позичкових 
капіталів, так і його сегментів на всіх рівнях (глобальний, національний, 
локальний), а також проводять оцінку компаній приватного сектору, 
державних органів і фінансових інститутів – учасників ринку позичкових 
капіталів (S & P, Moody's, Fitch, Експерт РА і ін.). 

Інформаційні компанії, будучи інститутом інфраструктури ринку 
капіталу, забезпечують поточною аналітичною та довідковою 
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інформацією учасників ринку позичкових капіталів відповідно до 
їх професійної діяльності і представлені як медіа-компаніями,  
так і безпосередньо інформаційними терміналами (Reuters, Bloomberg, 
Спарк-Інтерфакс та ін.). 

Ліцензуючі компанії, будучи інститутом інфраструктури ринку 
капіталу, здійснюють контроль за дотриманням учасниками ринку 
вимог регулятора ринку позичкових капіталів на момент надання 
ліцензії; на підставі цього регулятор приймає рішення про видачу 
ліцензій на здійснення окремих операцій на ринку капіталу (Скрін, 
Ер Кью, Гранд Капітал і ін.). 

Одним з відносно нових інститутів інфраструктури 
є саморегульовані організації (СРО), які виконують консалтингові, 
інформаційні, рейтингові, ліцензуючі, навчальні функції, і, крім того, 
регулятор може передавати частину своїх функцій з контролю та 
нагляду за ринком позичкових капіталів і його учасниками відповідним 
СРО (Орлова, 2017). 

Ринок позичкового капіталу в світовій економіці має такі 
напрямки: 

– можливість отримання позик транснаціональними компаніями, 
компаніями приватної, державної форми власності, державними 
органами  та населенням, в тому числі позичальниками-нерезидентами; 

– залучення вільних грошових коштів населення, офіційних 
інститутів, фірм та ін.; 

– акумуляція фіктивного капіталу. 
Сфера присутності ринку позичкових капіталів має національний і 

міжнародний рівень. Інституціональна структура світового ринку 
позичкових капіталів показує учасників даного ринку. Розглянемо її 
схематично (рис. 2). 
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Рис. 2. Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів 
(Мозговий, 2016) 

 
Вкладники – це сукупність населення в цілому, офіційних 

інститутів, приватних фірм, банків, страхових компаній, пенсійних 
фондів, національних та міжнародних організацій. 

Посередники (акумулятори і постачальники капіталу) – 
сукупність транснаціональних банків, фінансових компаній, фондових 
бірж, центральних та зовнішньоекономічних банків країн, міжнародних 
та національних фінансово-кредитних установ. 

Споживачі (позичальники) – синергія ТНК, державних органів, 
приватних фірм, міжнародних та регіональних організацій. 

Суб'єкти ринку позичкового капіталу представлені інвесторами, 
фінансовими посередниками і суб'єктами підприємництва,  
які потребують додаткових фінансових джерел для розширеного 
відтворення. Міжнародні фінансові інституції, що утворюють 
міжнародну фінансову інфраструктуру, численні та різноманітні.  
Хоча є загальна схожість змісту діяльності, міжнародні фінансові 
інституції різняться за умовами членства, компетенцією, учасниками, 
повноваженнями, умовами надання кредитів, позик та особливостями 
управління іншими фінансовими інструментами. Вони також є одними  
з головних учасників світового ринку позичкових капіталів,  
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які відіграють вагому роль в акумуляції та перерозподілі позичкового 
капіталу між країнами світу (рис. 3).  

 
Рис. 3. Міжнародні фінансові інституції (Луцишин, 2018) 

 
Сучасні тенденції на світовому фінансовому ринку, сприяють 

розмиванню інституціональних, юридичних і технологічних бар’єрів між 
національними економічними ринками, зокрема і фінансовими. Світова 
економіка і світовий фінансовий ринок мають усе більшу цілісність 
(Стукало, 2016). 

Необхідно згадати, що позичковий капітал – специфічний вид 
капіталу, якому не властивий характер дійсного капіталу, в зв'язку з цим 
він має такі специфічні ознаки: 

1. Позичковий капітал – це капітал-власність, що складається 
з двох частин: перша – капітал-власність, яка віддається отримувачу 
позики на час і за плату; друга – капітал-функція, яка працює в об'єкті 
отримувача позики і створює умови розширення оборотних коштів,  
а в результаті – дохід. Власник позичкового капіталу його використовує 
в чужому господарстві, позичальник зобов'язаний його повернути 
в обумовлений час з відсотками. 

2. Позичковий капітал – специфічний товар, ціна за користування 
яким складається в можливості проявляти себе як капітал і отримання 
прибутку. Плата за позичковий капітал служить винагородою за таку 
можливість, що не властиво іншим товарам. 

3. Позичковий капітал на відміну від руху капіталу промислового і 
торгового напряму рухається тільки в грошовій формі. Відмінною 
ознакою промислового капіталу від позичкового капіталу є те, що він 
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має грошову, продуктивну і товарну форму. Торговому капіталу властиві 
товарні і грошові форми (Мозговий, 2015, с. 315–320). 

Формування позичкового капіталу відбувається за рахунок: 
1. Грошових заощаджень держави, на обсяг яких впливають 

розміри власності держави і доходи, одержувані урядом від всіх 
операцій.  

2. Заощаджень населення і підприємств різних форм власності, 
які перебувають у вкладеннях і на розрахункових рахунках. Тут на 
динаміку вільних грошей негативно може впливати турбулентність 
економіки, невисокі процентні ставки депозитів у банках, що змушує 
населення до пошуку альтернативних вкладень грошей. (Токтобекова, 
2016). 

Сучасні тенденції світового ринку позичкових капіталів пов’язані 
з глобалізацією міжнародною фінансового ринку, яка почалася з 1980 р., 
шляхом об’єднання у світову фінансову мережу провідних фінансових 
центрів різних держав: Чикаго і Нью-Йорк в Америці; Лондон, 
Франкфурт, Амстердам, Цюріх, Париж в Європі; Токіо, Гонконг, 
Кайманові й Багамські острови, Бахрейн, Сінгапур в Азії. Об’єднання 
фінансових центрів призвело до глобальної присутності міжнародних 
фінансових інститутів, міжнародної фінансової інтеграції та швидкого 
розвитку фінансових інновацій (Мозговий, 2016, с. 34–35). 

Головними характеристиками сучасного світового руху капіталу в 
умовах глобалізації є:  

− зміна форм руху капіталу (переважання вивозу портфельних 
інвестицій); 

− збільшення ролі держави, яка в основному виступає інвестором, 
а також стимулює та контролює інвестиційну діяльність;  

− збільшення кількості країн, які беруть участь в іноземному 
інвестуванні;  

− зміна лідерів в іноземному інвестуванні (Японія, країни 
Європейського Союзу);  

− приналежність до групи країн, що переважно приймають 
капітал таких країн як США, Італія, Ірландія, Велика Британія, 
Португалія, Туреччина та країни, що розвиваються; до країн, які 
переважно вивозять капітал – Німеччина, Японія, Франція;  

− зростання ролі транснаціональних банків (ТНБ) та 
транснаціональних корпорацій (ТНК) в світовому русі капіталів 
(Солонінко, 2008). 
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Серед тенденцій, що характеризують сучасний стан та структуру 
міжнародного ринку позичкових капіталів відповідно до його основних 
складових, можна виділити наступне:  

– функціональній структурі міжнародного ринку позичкових 
капіталів характерна активізація процесу сек’юритизації, розвиток 
світового ринку цінних паперів; 

– інституціональній структурі міжнародного ринку позичкових 
капіталів характерне зниження ролі банків, збільшення ролі держави в 
експорті капіталу; підвищення ролі міжнародних економічних і валютно-
фінансових організацій та інституцій; 

– географічній структурі міжнародного ринку позичкових 
капіталів характерне зростання руху приватного капіталу між 
економічно розвиненими країнами; перевищення ввозу капіталу в 
розвинуті країни над ввозом капіталу в країни, що розвиваються; 
послаблення ролі країн, що розвиваються, на ринку капіталу. 

– валютній структурі міжнародного ринку позичкових капіталів 
характерне зростання обсягу та ролі на євроринку валюти облігаційних 
позик, які виражені в іноземній валюті; послаблення ролі долара США на 
світовому ринку позичкових капіталів (Луцишин, 2018). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Отже, світовий ринок позичкових капіталів відіграє важливу роль 
в глобальному обігу капіталів та забезпеченні фінансовими ресурсами 
всіх країн світу та суб’єктів господарювання для реалізації їх 
різноманітних інтересів. Становлення глобального фінансового 
простору, яке представлене збільшенням міжнародних фінансових 
потоків, обсягів усіх видів міжнародних трансакцій, зростанням 
кількості компаній та фінансових груп, є невід’ємною частиною розвитку 
світових економічних та науково-технічних відносин.  

Перспективним напрямом розвитку світового ринку позикових 
капіталів є збільшення обсягів інвестицій, особливо портфельних, на 
міжнародному борговому ринку, зростання привабливості боргових 
інструментів країн, що розвиваються, активний розвиток та посилення 
ролі ринку єврооблігаційних запозичень, впровадження більш 
ефективного механізму накопичення та перерозподілу фінансових 
ресурсів країнами з перехідною економікою. 
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МІЖНАРОДНІ АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЯК СЕКТОР ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

 
У статті досліджено теоретичні основи здійснення міжнародних 

авіаційних перевезень. В умовах глобальної конкуренції на авіаринку 
для досягнення цілей створення, утримання й розвитку конкурентних 
переваг перед країнами постає потреба у розробленні довгострокової 
стратегії забезпечення конкурентоспроможності виробничої 
інфраструктури міжнародних аеропортів. Проаналізовано основні 
показники сучасних тенденцій розвитку авіаційних перевезень у світі. 
В даний час на частку даного виду транспорту припадає близько 35 % 
світової торгівлі у вартісному вираженні і понад 90 % транскордонної 
електронної торгівлі за схемою «бізнес-споживач» (B2C). Галузь 
авіаперевезень забезпечує 62,7 млн робочих місць. За даними на 2019 р. 
сумарна вартість щодня перевозяться авіатранспортом вантажів складає 
17,5 млрд дол. 54 % міжнародних туристів подорожують повітряним 
транспортом. Обґрунтовано напрями вдосконалення міжнародних 
авіаційних перевезень у сучасних умовах. Так, в сучасних умовах 
розвиток низькотарифних авіаліній є перспективним напрямом для 
ринку України, який характеризується відносно невисоким рівнем 
доходів населення, а особливо в регіонах. Можливість надання 
авіаційних послуг за низькими тарифами збільшить у десятки разів 
перевезення з регіональних аеропортів, а також дасть можливість 
розвиватися вже сформованій, але не ефективно діючій аеропортовій 
мережі в країні, самим регіонам та забезпечує соціальні та культурні 
потреби населення в зростаючих транспортно-економічних зв’язках з 
країнами Євросоюзу та СНД. 

Ключові слова: авіація; авіаційні перевезення; транспорт; 
транспортна сфера; міжнародна авіація. 
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International Air Transport as a Sector of the Transport System 
The article investigates the theoretical foundations of international air 

transportation. In the context of global competition in the aviation market, in 
order to achieve the goals of creating, maintaining and developing competitive 
advantages, countries need to develop a long-term strategy to ensure the 
competitiveness of the production infrastructure of international airports. 
The main indicators of current trends in the development of air transportation 
in the world are analyzed. Currently, this type of transport accounts for about 
35 % of world trade in value terms and more than 90 % of cross-border  
e-commerce under the scheme “business consumer” (B2C). The air transport 
industry provides 62.7 million jobs. According to data for 2019, the total value 
of cargo transported daily by air is $ 17.5 billion. 54 % of international tourists 
travel by air. The directions of improvement of the international air 
transportations in modern conditions are substantiated. Thus, in modern 
conditions, the development of low-cost airlines 

is a promising area for the Ukrainian market, which is characterized by 
a relatively low level of income, especially in the regions. The ability to provide 
low-cost aviation services will increase tens of times traffic from regional 
airports, as well as enable the development of the already established but 
inefficient airport network in the country, the regions themselves and meet 
the social and cultural needs of the population in growing transport and 
economic ties with the countries of the European Union and the CIS. 

Key words: aviation; air transportation; transport; transport sector; 
international aviation. 
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культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Международные авиационные перевозки как сектор 

транспортной системы 
В статье исследованы теоретические основы осуществления 

международных авиационных перевозок. В условиях глобальной 
конкуренции на авиарынке для достижения целей создания, содержания 
и развития конкурентных преимуществ перед странами возникает 
необходимость в разработке долгосрочной стратегии обеспечения 
конкурентоспособности производственной инфраструктуры 
международных аэропортов. Проанализированы основные показатели 
современных тенденций развития авиационных перевозок в мире. 
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В настоящее время на долю данного вида транспорта приходится около 
35 % мировой торговли в стоимостном выражении и более 90 % 
трансграничной электронной торговли по схеме «бизнес-потребитель» 
(B2C). Отрасль авиаперевозок обеспечивает 62,7 млн рабочих мест. По 
данным на 2019 г.  суммарная стоимость ежедневно перевозятся 
авиатранспортом грузов составляет 17,5 млрд долл. 54 % 
международных туристов путешествуют воздушным транспортом. 
Обоснованы направления совершенствования международных 
авиационных перевозок в современных условиях. Так, в современных 
условиях развитие низкотарифных авиалиний является перспективным 
направлением для рынка Украины, характеризуется относительно 
невысоким уровнем доходов населения, особенно в регионах. 
Возможность предоставления авиационных услуг по низким тарифам 
увеличит в десятки раз перевозки из региональных аэропортов, а также 
даст возможность развиваться уже сложившейся, но не эффективно 
действующей аэропортовой сети в стране, самым регионам и 
обеспечивает социальные и культурные потребности населения в 
растущих транспортно-экономических связях со странами Евросоюза и 
СНГ. 

Ключевые слова: авиация; авиационные перевозки; транспорт; 
транспортная сфера; международная авиация. 

  
Вступ 
Роль повітряного транспорту в розвитку світової економіки 

залишається незмінно високою. Темпи зростання глобального 
авіапасажиропотоку перевищують темпи зростання світового 
номінального ВВП. Незважаючи на «турбулентності», пережиті 
авіакомпаніями на стику 2008–2009 рр., За останні 10 років відбулося 

збільшення кількості пасажирів на 66 %, перевезених повітряним 
транспортом. Феномен стрімкого збільшення (в 2,3 рази  
за 2009–2019 рр.) характерний і для пасажиропотоку українських 
авіакомпаній. Застосування бізнес-моделі лоукост-авіакомпаній, менш 
схильний до впливу глобальних економічних криз, перетворюється 
в істотний чинник прискорення динаміки як світового, так і 
вітчизняного пасажиропотоку. 
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Формулювання цілей статті 
Метою статті є визначення основних тенденцій світової галузі 

пасажирських авіаперевезень і виділення факторів, що обумовлюють 
стійке зростання попиту на її послуги. 

Основними завданнями, які сприяють досягненню поставленої 
мети, є: вивчення динаміки основних світових виробничих показників 
діяльності авіакомпаній, дослідження мультиплікаторів їх збільшення, 
а також оцінка поточного стану цивільної авіації України (Полторацька, 
2009). 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Процеси глобалізації світової економіки та розвитку повітряного 

транспорту тісно взаємопов'язані та здійснюють один на одного 
істотний вплив. Стрімкий розвиток авіаперевезень призводить до 
зростання мобільності населення та обсягів вантажних перевезень, 
виступаючи драйвером економічного зростання. В умовах глобальної 
конкуренції на авіаринку для досягнення цілей створення, утримання й 
розвитку конкурентних переваг перед країнами постає потреба у 
розробленні довгострокової стратегії забезпечення 
конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних 
аеропортів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Входи і виходи процесу планування конкурентоспроможності виробничої 
інфраструктури міжнародних аеропортів (згруповано автором на основі 
(Білоцький, 2013, с. 125–135)) 
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Основними конкурентними перевагами, що сприяють укріпленню 
позицій на ринку, збільшенню рентабельності та серійності 
виробництва, залученню інвестицій, розвитку технологічної бази 
в країнах-лідерах з виробництва авіатехніки є: 

− створення міжнародних консорціумів за участю провідних ТНК 
(Airbus, Eurofighter); 

− організація спільних підприємств (Euroсopter); 
− довгострокова кооперація (Boeing та Dassault Systems); 
− транскордонні злиття і поглинання (Boeing, BAE Systems); 
− державна підтримка аерокосмічної промисловості (Перспективи, 

2009, с. 99–105). 
Повітряний транспорт має найвищу швидкістю і мобільністю з 

усіх видів транспорту, а також великою дальністю безпосадкових 
польотів. Згідно з даними Світового банку, за 1980–2019 рр. вантажообіг 
повітряного транспорту збільшився в 7,9 рази і склав 212,8 млрд. т-км, 
а кількість перевезених пасажирів зросла в 6,4 рази – до 4,1 млрд пас. 
(Офіційний сайт Державної служби статистики України). 

Розвиток світового транспорту характеризується бурхливими 
темпами зростання пасажирських перевезень. У міру розвитку процесів 
глобалізації різко зростає мобільність людей. Кількість перевезених 
авіапасажирів тільки за 2009–2019 рр. збільшилася в 1,7 рази – з 2,46 
до пікових 4,08 млрд осіб, а темпи зростання даного показника 
практично в 2 рази перевищували темпи зростання номінального 
світового ВВП (Державна авіаційна служба України). 

Стійке зростання попиту на повітряні перевезення викликаний 
тривалим поліпшенням глобальних економічних умов. Нижчі тарифи на 
повітряні перевезення, обумовлені зниженням цін на авіа-паливо, також 
продовжували стимулювати зростання обсягу перевезень, хоча і більш 
помірними темпами у 2019 р., в порівнянні з 2018 р. загальносвітовий 
коефіцієнт завантаження крісел збільшився на 1,1 процентного пункту 
і досяг рекордного рівня 81,4 % (Державна авіаційна служба України). 

Глобальна кількість вильотів досягла приблизно 37 млн, а обсяг 
пасажирських перевезень в світі, виражений в комерційних пасажиро-
кілометрів (КПК), стосовно до всіх регулярних рейсів збільшився на 
7,6 %, досягнувши показника 7,7 трлн КПК. За даним показником 
перевищено темп зростання, досягнутий в 2018 р. – 7,4 %. У наступні 
15 років Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) прогнозує 
дворазове збільшення кількості рейсів і обсягу пасажирських 
перевезень. Прогноз ґрунтується на тому факті, що більше половини з 
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1,2 млрд туристів, які перетинали міжнародні кордони в 2019 р., 
перевезено повітряним транспортом (Державна авіаційна служба 
України). 

В даний час на частку даного виду транспорту припадає близько 
35 % світової торгівлі у вартісному вираженні і понад 90 % 
транскордонної електронної торгівлі за схемою «бізнес-споживач» (B2C). 
Галузь авіаперевезень забезпечує 62,7 млн робочих місць. За даними на 
2019 р. сумарна вартість щодня перевозяться авіатранспортом вантажів 
складає 17,5 млрд дол. 54 % міжнародних туристів подорожують 
повітряним транспортом (Державна авіаційна служба України). 

Основні показники діяльності світової галузі пасажирських 
авіаперевезень і світовий ВВП в 2009–2019 рр. представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Основні показники діяльності світової галузі пасажирських 
авіаперевезень і світовий ВВП в 2009–2019 рр. 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Світовий 
ВВП, трлн 

дол. 
57,86 63,46 60,17 65,95 73,28 74,89 76,99 79,05 74,76 75,85 79,28 

Темпизрост
ання 

світового 
ВВП,% 

4,3 1,8 -1,7 4,3 3,2 2,4 2,6 2,9 2,8 2,5 3,6 

Глобальний
авіапассажір

опоток, 
млрд пас. 

2,46 2,49 2,48 2,70 2,86 3,00 3,15 3,33 3,56 3,81 4,08 

Темпи 
зростання 

авіапасажир
опотока,% 

8,8 1,2 -0,4 8,9 5,9 4,9 5,0 5,7 6,9 7,0 7,0 

Коефіцієнт 
завантажен
ня крісел,% 

77,1 76,1 76,2 78,7 78,5 79,4 79,7 79,9 80,3 80,3 81,4 

Джерело: Державна авіаційна служба України 

 
Заглибившись в ході останніх десятиліть процеси 

інтернаціоналізації зовнішньоторговельних, наукових, культурних, 
туристичних та інших гуманітарних зв'язків викликали бум 
міжнародних пасажирських повідомлень. У 2019 р. в усіх регіонах світу 
спостерігалося істотне зростання КПК в порівнянні з попереднім роком, 
за винятком уповільнення на Близькому Сході. На частку цього регіону 
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припало 14 % КПК, а темпи зростання істотно знизилися – з 11,8 % 
в 2018 р. до 6,9 % в 2019 р. Європа як і раніше залишається найбільшим 
міжнародним ринком – на її частку припадає 37 % міжнародних КПК, 
а зростання склало цілих 8,1 %, що обумовлено поліпшенням 
економічних умов в регіоні. На другому місці Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон з часткою 29 %; зростання склало 9,6 %, це також другий 
показник серед усіх регіонів. 

Що стосується внутрішніх регулярних рейсів, то в 2019 р. ринки в 
цілому зросли на 7,0 %, що є поліпшенням у порівнянні з ростом 6,7 %, 
зареєстрованим в 2018 р. Відзначено істотне збільшення попиту в Індії і 
особливо в Китаї, де зростання перевищило 20,0 %. В Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні обсяги перевезень в 2019 р збільшилися на 
10,6 %, в той час як в Північній Америці спостерігалися більш помірні 
темпи зростання в порівнянні з попереднім роком – 3,8 % в 2019 р. 
(Державна авіаційна служба України). Ці два регіони є найбільшими 
ринками внутрішніх перевезень: на кожен з них припадає близько 41 % 
від обсягу внутрішніх регулярних рейсів у всьому світі (Саркісова, 2018, 
с. 1–7). 

Фактори, що впливають на розвиток пасажирських авіаційних 
перевезень, подані в табл. 2. 

Таблиця 2 
Фактори, що впливають на об’єм авіаперевезень 

Група факторів 
Фактори, що стимулюють 

зростання попиту на 
авіаперевезення 

Фактори, що зменшують попит на 
авіаперевезення 

Фактори, що залежать 
від загальної 
кон’юнктури 

економіки держави 

Зростання ВВП, розвиток 
зовнішньоекономічних 

відносин, лібералізація ринку, 
зростання доходів громадян 

Спад ВВП, зменшення обсягів експорту та 
імпорту, девальвація національної 

валюти, високі митні збори 

Фактори, що залежать 
від діяльності 
авіакомпаній 

Модернізація повітряних суден, 
запровадження нових 

технологій, розвиток мережі 
торгових представництв 

компанії 

Зростання експлуатаційних витрат, 
низька ефективність парку літальних 

апаратів, нерозвиненість мережі 
повітряних маршрутів, складність 

залучення інвестицій 

Фактори, що залежать 
від діяльності 

аеропортів 

Наявність мережі аеропортів, 
розвиток неавіаційних послуг 

на території аеропортів, 
можливість приймати повітряні 

судна різних типів 

Недостатня кількість аеропортів, 
нерозвинена інфраструктура аеропортів, 

наявність компанії-монополіста, 
неможливість приймати сучасні літаки  

Джерело: (Орлова, 2010, с. 52–56) 
 

Як видно з табл. 2, фактори, що впливають на розвиток 
пасажирських авіаційних перевезень доцільно поділити на три групи. 
До першої можна зарахувати ті, що залежать від економічної та 
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політичної ситуації у державі загалом (Родіонов, 2013, с. 49–53). 
До другої групи необхідно віднести фактори, що залежать безпосередньо 
від авіакомпанії. До третьої групи факторів доцільно зарахувати ті, 
що залежать від діяльності аеропортів. Для успішного розвитку 
цивільної авіації необхідним є комплексний підхід до її розвитку 
(Білоцький, 2013, с. 125–135). 

В якості основних драйверів зростання глобального авіа-
пасажиропотоку можна виділити наступні. 

1. Зростання рівня добробуту. Висока мобільність людей 
починається з досягнення середнього рівня економічного розвитку 
(Бакаєва, 2013, с. 7–12). В умовах зростання або спаду економіки темпи 
розвитку пасажирських перевезень, як правило, відповідають темпам 
зміни ВВП. За даними Міжнародного валютного фонду, номінальний ВВП 
на душу населення в середньому в світі за 2009–2019 рр. виріс на 
21,7 % – з 8836,8 до 10751,0 дол. США. За аналогічний період цей 
показник для розвинених країн збільшився на 9,4 %, а для країн, 
що розвиваються – на 67,6 %. Високий і коефіцієнт авіаційної рухливості 
населення розвинених країн. Цей показник характеризує середню 
кількість авіа-перельотів, що здійснюються одним жителем країни, 
і визначається як відношення кількості пасажирів, відправлених з 
аеропортів країни, до кількості населення. Для порівняння: даний 
коефіцієнт для США становить 2,4; для Німеччини – 2,3; для 
Великобританії – 2,2 (Державна служба статистики України). 

2. Зниження цін на авіаційне паливо. Витрати на авіа-паливо – 
одна з найбільших статей витрат більшості авіаперевізників. Середня 
вартість нафти марки Brent знизилася з 73 дол. за барель у 2009 р. до 
54,2 дол. в 2019 р. (Державна служба статистики України). Відповідно 
значно скоротилася частка палива в структурі сумарних операційних 
витрат авіакомпаній: з 28,6 % (146 млрд дол.) до 17,3 % (130 млрд дол.) 
в 2019 р. 

3. Посилення консолідації галузі. Загострюється конкуренція 
виступає драйвером інтеграційних процесів, що протікають поетапно від 
угод про спільну комерційної експлуатації авіарейсів (інтерлайн, код-
шерінг) до різкого збільшення кількості угод по злиттю і поглинанню, 
вступу в глобальні альянси і формування транснаціональних авіа-
холдинг. Основна причина формування альянсів – очікування 
синергетичного ефекту, тобто отримання більшої ефективності від 
спільної роботи, ніж могли б домогтися окремі перевізники, перш за все 
в плані скорочення витрат (Назаренко, 2010, с. 3–6). Консолідація 
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дозволяє авіакомпаніям позбутися надмірної конкуренції, оптимізувати 
організаційну структуру компанії, а також зміцнити своє становище на 
ринку. З головних проявів консолідаційних процесів в галузі виділимо 
насамперед оформлення до 2000 р. глобальної тріади мегаальянсов  
(Star Альянсі, Sky Team і One World), що включає, за даними на 2019 р. 
61 авіакомпанію. Якщо в 2009 р. на учасників альянсів припадало 46,9 % 
(1154 млн пас.) Загальної кількості перевезених повітряним 
транспортом пасажирів, то в 2019 р. вони контролювали вже понад 
48,6 % світового авіа-пасажиропотоку (1983 млн пас.) (Радчук, 2018,  
с. 1–5). 

4. Використання нових більш гнучких бізнес-моделей, таких як 
низьковитратні (лоукост) авіакомпанії. Темпи зростання в сегменті 
низько-бюджетних авіаперевізників стабільно випереджають 
середньосвітові темпи зростання, і що належить їм частка ринку 
неухильно зростає, особливо в країнах з ринковою економікою. Їх частка 
в глобальному пасажиропотоку зросла з 17,5 % у 2009 р. до 29,3 % 
в 2019 р. За вказаний період обсяги перевезень авіа-дискаунтерів 
в абсолютному обчисленні зросли в 2,8 рази: з 431 млн до 1,2 млрд пас. 
(Саркісова, 2018). На частку лоукостерів Європи припадає 33 % 
загального числа пасажирів, перевезених низько-затратний 
авіакомпаніями; далі йдуть Азіатсько-Тихоокеанський і 
Північноамериканський регіони з часткою 31 % і 26 % відповідно 
(Державна служба статистики України). 

Лоукост-авіаперевезення росли навіть в кризові періоди, чому 
сприяло збільшення масштабів діяльності за рахунок посиленого попиту 
на доступні авіаперевезення (Сучасна, 2009, с. 23–25). До чинників, 
які забезпечують їх «успішність», віднесемо грамотну політику 
отримання додаткових доходів, оптимізовану структуру операційних 
витрат з мінімальною часткою інших, уніфікований флот, 
що складається з переважно нових повітряних суден, впровадження 
сучасних технологій і застосування методів паливного хеджування 
(Перспективи, 2009, с. 99–105). Крім того, бюджетні авіакомпанії, 
створивши прецедент фінансової загрози, «підштовхнули» традиційних 
перевізників до створення власних лоукост-підрозділів або переходу до 
гібридної бізнес-моделі (Орлова, 2010, с. 52–56). 

Світовий досвід підтверджує, що після успішного закріплення на 
внутрішніх повітряних лініях (ВВЛ) частка лоукостерів на міжнародних 
повітряних лініях (МВЛ) починає зростати випереджаючими темпами. 
За 2000-і рр. понад половини новостворених авіакомпаній, що працюють 
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на далеко-магістральних маршрутах, були бюджетними.Починаючи з 
2012 р. щорічно запускалося в середньому по три далеко-магістральних 
лоукостерів (Михайличенко, 2014, с. 125–132). У даний час в світі 
зареєстровано 21 низькозатратний авіаперевізник, який здійснює 
далекомагістральні авіаперельоти; вони базуються в 17 країнах світу і 
мають у своєму розпорядженні флотом 160 спеціалізованих широко-
фюзеляжних повітряних суден (ПС). Проте подібний тип перевізників 
відсутній на найбільшому ринку пасажирських авіаперевезень – в США. 
У листопаді 2017 р. анонсований запуск далеко-магістрального 
лоукостера на базі американської WorldAirways вже в I кварталі 2020 р. 
Відзначимо, що для успішного функціонування далеко-магістральних 
низьковитратних авіакомпаній критично важливо їх взаємодія з 
афілійованими близько-магістральними перевізниками(Офіційний сайт 
Державної служби статистики України). 

Згідно з даними Державіаслужби на авіаційному ринку України 
у 2018 році працювали такі світові компанії-лідери (табл. 3). 

Таблиця 3 
Авіакомпанії-лідери за кількістю польотів в Україні  

упродовж 2016–2019 рр.  
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

«Ukraine International 
Airlines» 

«Ukraine 
International 

Airlines» 

«Ukraine International 
Airlines» 

«Ukraine 
International 

Airlines» 
«Aeroflot-Russian 

Arlines» 
«Turkish Airlines» «Turkish Airlines» «Turkish Airlines» 

«Turkish Airlines» 
«Aeroflot-Russian 

Arlines» 
«Belavia» «Belavia» 

«Emirates» «Belavia» 
«Aeroflot-Russian 

Arlines» 
«Lot Polish Airlines» 

«Transaero Airlines» «Transaero Airlines» «Lot Polish Airlines» «Wizz Air» 
«Qatar Airways» «Lufthansa» «Siberia Airlines» «Pegasus Airlines» 

«Lufthansa» «Lot Polish Airlines» «Air Moldova» «Air Moldova» 
«Airline Utair-Ukraine» «Emirates» «Azur Airlines» «Azur Airlines» 
«British Airways PLC» «Qatar Airways» «Transaero Airlines» «Dniproavia» 

«Belavia» 
«Airline Utair-

Ukraine» 
«Pegasus Airlines» «Lufthansa» 

Джерело: Державна авіаційна служба України 
 
Варто зазначити, що на ринку України працюють декілька 

компаній-авіаперевізників з низькими цінами на квитки, які можуть 
використовувати українці з невисоким рівнем доходу. Наприклад, 
угорський лоукостер «WizzAir», компанія «AirArabia» з Об’єднаних 
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Арабських Еміратів, ізраїльський авіа-первізнік «UP», іспанська 
«VuelingAirlines», грецький «AegeanAir», латвійський «AirBaltic», турецькі 
«AtlasGlobl» і «PegasusAirlines», азербайджанський «AZAL jet» 
і український «Yanair» (Державна авіаційна служба України). 

Щодо напрямків руху найбільших лоукостів України, то у 2018 р. 
компанії пропонували перельоти за такими маршрутами (рис. 2). 

Таким чином, в сучасних умовах розвиток низькотарифних 
авіаліній є перспективним напрямом для ринку України, 
який характеризується відносно невисоким рівнем доходів населення, 
а особливо в регіонах. Можливість надання авіаційних послуг за 
низькими тарифами збільшить у десятки разів перевезення з 
регіональних аеропортів, а також дасть можливість розвиватися вже 
сформованій, але не ефективно діючій аеропортовій мережі в країні, 
самим регіонам та забезпечить соціальні та культурні потреби 
населення в зростаючих транспортно-економічних зв’язках з країнами 
Євросоюзу та СНД. 

 
Рис. 2. Напрямки перевезення пасажирів компаніями-лоукостами в Україні у 
2018 р. 

Джерело: Державна авіаційна служба України 

 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

300 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Підсумовуючи вищезазначене, можна підкреслити, що враховуючи 
сильні сторони та переваги цивільної авіації України у порівнянні 
з країнами конкурентами та зважаючи на поступовий рух на шляху 
розвитку цієї галузі, можна говорити про її успішне майбутнє. Проте для 
ефективного функціонування та модернізації цивільної авіації в умовах 
інформаційної економіки, посилення глобалізаційних процесів та, 
як наслідок, зростання конкуренції необхідним є вирішення значної 
кількості завдань. Важливим також є комплексний підхід до розвитку 
пасажирських авіаперевезень, адже проблеми, що заважають її розвитку, 
належать до багатьох факторів і потребують відповідних підходів для 
свого вирішення. 

У більшості країн з усталеною бізнес-моделлю низько-витратних 
авіаперевезень держава активно підтримує розвиток лоукостерів, 
розглядаючи їх як одного з мультиплікаторів економічного зростання. 

Форми сприяння різноманітні. На початковому етапі необхідно 
оформлення законодавчих принципів функціонування даного сегмента 
національного ринку пасажирських авіаперевезень, з подальшим 
підкріпленням правових ініціатив (в залежності від економічних 
ресурсів держави) участю в модернізації інфраструктури аеропортів, 
використовуваних авіа-дискаунтерів, стимулюванні оновлення парку 
повітряних суден та ін. Крім того, поступово розмиваються кордони між 
лоукостерами і традиційними авіаперевізниками. Повно-сервісні 
авіакомпанії застосовують багато можливостей, властиві низько-
витратних, такі як підвищення щільності сидінь і скорочення 
харчування на борту, а також шукають додаткові джерела доходу від 
послуг, що надаються. 

Таким чином, подальша модернізація законодавчої бази буде 
стимулювати зростання пасажиропотоку українських 
авіакомпаній.Процеси глобалізації світової економіки підстьобують 
стрімке зростання попиту на міжнародні пасажирські авіаперевезення. 
Протягом 2009–2019 рр. темпи зростання мобільності населення за 
допомогою повітряного транспорту практично в 2 рази перевищували 
темпи зростання світового номінального ВВП. Серед ключових драйверів 
зростання глобального авіа-пасажиропотоку авторами виділяються: 
зростання рівня добробуту, зниження цін на авіаційне паливо, 
посилення консолідації галузі та впровадження гнучкої бізнес-моделі 
лоукост-авіаперевезень. 
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Варто відзначити, що сукупність зазначених чинників 
синергетично покращує основні показники діяльності як світових, так і 
українських авіаперевізників. 

Після дворічного падіння спостерігається значне зростання обсягу 
пасажирських перевезень на міжнародних повітряних лініях 
каталізатором для якого стало відновлення попиту на основних 
туристичних напрямках. 

Протягом останніх 8 років на внутрішніх повітряних лініях країни 
також спостерігалося стабільне зростання пасажиропотоку. 
Фундаментом для його збільшення стало розвиток бізнес-моделі 
низько-бюджетних авіаперевезень в Україні. Важливу роль 
у впровадженні лоукост-моделі відіграють зміни національного 
авіаційного законодавства. Не менш значущою для подальшого 
зростання є подальша модернізація інфраструктури аеропортів, 
що забезпечує критично важливий швидкий розворот повітряних суден  
і максимально високий наліт. 

Отже, підвищення ефективності роботи авіаційного транспорту 
полягає у визначенні того, яким чином найбільш ефективно 
використовувати наявні ресурси кожного підприємства (чи то 
аеропорту, авіакомпанії, хендлінгової компанії тощо). Жорстка 
конкуренція на ринку транспортних послуг спонукає до проведення 
систематичних і докладних аналізів своєї діяльності, на підставі яких 
необхідно обґрунтовано давати економічну оцінку роботи. Така 
докладність надасть можливість своєчасно виявляти недоліки в роботі 
на кожному етапі процесу перевезень пасажирів, вантажу чи пошти, 
оцінювати їх наслідки, запобігати їхній появі та швидко реалізовувати 
ефективні заходи щодо їх усунення (якщо вони виникли). Крім того, на 
підставі результатів таких аналізів підприємство має відпрацьовувати 
тактику і стратегію поведінки на транспортному ринку взагалі. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 
INTERNET: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

  
Здійснення підприємницької діяльності через мережу Internet 

є досить актуальним способом ведення бізнесу. Мережа Internet виступає 
провідником між власником виробництва та необмеженим колом 
клієнтів (покупців), що значно розширює можливості для власника 
такого підприємства, де має місце продаж продукту (товару або послуги) 
через мережу Internet. Використання Internet-технологій, які стали 
основою сучасного соціального спілкування сприяв появі нових способів 
отримання прибутку, які активно експлуатуються під час здійснення 
підприємницькою діяльністю через мережу Internet. Використовуючи 
Internet можна скоротити витрати на рекламу, тобто такий спосіб 
комунікації як через мережу значно скорочує витрати для підприємства, 
які пов'язані з просуванням свого товару (послуги). E-business – 
це підприємницька діяльність, заснована на використанні 
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що забезпечують 
взаємодію суб’єктів економічної діяльності у комп’ютерних мережах, з 
метою отримання прибутку. Internet-відносинами називають такі 
специфічні відносини, які виникають між суб'єктами, які 
використовують кібер-простір для обміну інформацією, а також які 
функціонують в процесі реалізації впливу норм відповідної галузі права 
на поведінку таких суб'єктів в сфері інформаційного та комп'ютерного 
простору. 

Ключові слова: мережа Internet; підприємницька діяльність; 
суб'єкти Internet-відносин; Internet-торгівля; Internet-магазин. 
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Development of entrepreneurial activity through the Internet: 
domestic and international experience 

Doing business through the Internet is a very relevant way of doing 
business. The Internet acts as a conduit between the owner of the production 
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and the unlimited number of customers (buyers), which greatly expands the 
opportunity for the owner of such an enterprise where there is a sale of a 
product (product or service) over the Internet. The use of Internet 
technologies that have become the basis of modern social communication has 
contributed to the emergence of new ways of profit, which are actively 
exploited in the course of business through the Internet. Using the Internet 
can reduce the cost of advertising, that is, a way of communication through the 
network significantly reduces the cost to businesses that are associated with 
the promotion of their goods (services). E-business is an entrepreneurial 
activity based on the use of information and telecommunications technologies 
that enable the interaction of business entities in computer networks for 
profit. who use cyberspace to share information, and who function in 
the process of influencing the rules of the relevant field of law on the behavior 
of such entities in the field of information and computer space. 

Key words: Internet; entrepreneurial activity; subjects of Internet-
relations; Internet-trading; Internet-shop. 
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Развитие предпринимательской деятельности через сеть 
Internet: отечественный и международный опыт 

Осуществление предпринимательской деятельности через сеть 
Internet является весьма актуальным способом ведения бизнеса. Сеть 
Internet выступает проводником между владельцем производства и 
неограниченным кругом клиентов (покупателей), что значительно 
расширяет возможности для владельца такого предприятия, где имеет 
место продажа продукта (товара или услуги) через сеть Internet. 
Использование Internet-технологий, которые стали основой 
современного социального общения способствовал появлению новых 
способов получения прибыли, которые активно эксплуатируются при 
осуществлении предпринимательской деятельностью через сеть 
Internet. Используя Internet можно сократить расходы на рекламу, то 
есть такой способ коммуникации как через сеть значительно сокращает 
расходы для предприятия, связанные с продвижением своего товара 
(услуги). E-business – это предпринимательская деятельность, 
основанная на использовании информационных и 
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих взаимодействие 
субъектов экономической деятельности в компьютерных сетях, с целью 
получения прибыли. Internet-отношениями называют такие 
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специфические отношения, возникающие между субъектами, которые 
используют киберпространство для обмена информацию, поэтому, 
а также функционирующих в процессе реализации влияния норм 
соответствующей отрасли права на поведение таких субъектов в сфере 
информационного и компьютерного пространства. 

Ключевые слова: сеть Internet; предпринимательская 
деятельность; субъекты Internet-отношений; Internet-торговля; Internet-
магазин. 

  
Вступ 
Мережа Internet в сучасних умовах виступає чи не основним 

способом комунікації в світі. Так, Internet являє собою інформаційну 
службу в суспільстві. Створення зазначеної мережі дало змогу по-іншому 
звернути увагу на особливості глобалізації інформаційного обміну, 
на обробку та зберігання інформації дуже великого обсягу, що значно 
полегшує життя користувачам мережі Internet. Активний розвиток 
Internet-технологій дає можливість по-новому вести справи, 
використовуючи при цьому новітні технології, які можливо 
впроваджувати лише під час користування мережею Internet. Так, 
мережа спонукає розвиток нових ділових відносин, які виникають в 
інформаційному просторі. Сьогодні мережа Internet використовується 
не лише під час обміну інформації, але й для розвитку підприємницької 
діяльності, здійснюючи конкретні операції, які можливі лише під час 
користування мережею. Використовуючи Internet можна скоротити 
витрати на рекламу, тобто такий спосіб комунікації як через мережу 
значно скорочує витрати для підприємства, які пов'язані з просуванням 
свого товару (послуги). Такий спосіб позитивно впливає на 
прибутковість підприємства, адже в такому випадку скорочуються 
витрати на рекламу, на приміщення, яке необхідно утримувати для 
підприємницької діяльності. Процес використання Internet-технологій 
для оптимізації інформаційних і комерційних процедур, що відбуваються 
в рамках глобальних процесів соціальної комунікації, обумовив появу 
цілого ряду нових способів отримання прибутку за допомогою мережі 
Internet. Найпопулярніші з них є: реклама; маркетинг; спільна розробка 
проектів; електронна комерція. Підприємницька діяльність в мережі 
Internet (інтернет-бізнес) виконує такі ж функції і завдання, що і бізнес в 
звичайному нашому розумінні. Так, сучасний розвиток новітніх 
технологій дає змогу стверджувати, що мережа Internet вже стала 
повноцінним майданчиком для торгівлі різноманітними товарами та 
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послугами. E-business – це підприємницька діяльність, заснована на 
використанні інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
що забезпечують взаємодію суб’єктів економічної діяльності 
у комп’ютерних мережах, з метою отримання прибутку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питання розвитку підприємницької діяльності через мережу 

Internet були предметом дослідження таких науковців і практиків як: 
В. В. Царьов, А. А. Кантарович, М. В. Макарова, Л. А. Безугла, 
Н. В. Валькова, Л. О. Стрій, А. Ю. Висоцька, Л. В. Чирун, А. Ю. Берко,  
Б. М. Мізюка, В. В. Апопій, А. М. Виноградська та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
На даному етапі розвитку бізнесу в мережі Internet перед 

власником такого підприємства та клієнтами постає питання 
ідентифікації один одного. Ця проблема залишається невирішеною, 
що негативно впливає на розвиток таких специфічних відносин як 
Internet-відносини. Ми пропонуємо розробити спеціальні програми,  
які б могли дати максимальну кількість правдивої інформації про 
сторони Internet-відносин. Також потребує вирішення питання про 
збільшення користувачів мережі Internet на території України,  
що значно покращить розвиток підприємства через мережу Internet. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є встановлення особливості розвитку 

підприємницької діяльності через мережу Internet на міжнародній арені, 
а також вплив міжнародного досвіду на стан розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Користувачі мережі Internet є основним ресурсом такої мережі. 

Так, Internet був створений для передачі інформації, що згодом 
переросло у всеосяжну мережу децентралізованого характеру. 
Всю мережу можна комплексно розглядати як сукупність абсолютно всіх 
користувачів, які включені в єдину систему. Віртуальний світ 
відрізняється від реального тим, що користувачу не обов'язково 
відповідати своєму реальному соціальному стану. Тобто спілкування 
відбувається в будь-якому випадку, незважаючи на рівень доходу, 
соціальний статус та інші відмінності між користувачами. Ще однією 
перевагою такого спілкування є те, що користувачі можуть перебувати 
на різних кінцях земної кулі, що значно розширює коло (кількість) тих, 
хто спілкується. 

Мережа Internet влаштована таким чином, що дає змогу 
користувачам не тільки здійснювати спілкування та певні операції за 
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допомогою особливостей такої мережі, а й самостійно створювати 
індивідуальні інформаційні ресурси. Тому можна стверджувати, 
що більша частина споживачів інформації в мережі і є суб'єктами 
Internet-відносин. Проте, є винятки з такого ствердження: коли 
відбувається порушення прав провайдерів, або серверів чи особи 
(організації), тобто користувач використовує інформацію зазначених 
суб'єктів без їх згоди. Так, в такому випадку користувачі мережі під час 
використання інформації можуть просто не знати, що така інформація 
була отримана незаконним шляхом, тому не можуть бути суб'єктом 
Internet-відносин. Так, здійснюючи аналіз суб'єктів Internet-відносин, 
ми розділяємо твердження М. В. Якушева, на думку якого зазначені 
відносини не співпадають з прийнятним для правової системи 
положеннями щодо відносин, а точніше з виникнення таких відносин, 
їх припинення та зміна. Тобто, вчений вважає, що під час обміну 
інформації в мережі, або сприйняття інформації (без спілкування) 
суб'єктом суспільних відносин, які виникають в процесі експлуатації 
мережі Internet таким особам не є принциповим чи є користувач 
фізичною особою, чи юридичною, чи здійснює така особа свою 
діяльність на законних підставах (мається на увазі чи сплачує особа 
податки) (Якушев, 2000, с. 132). 

Такі твердження стосуються і юридичних, і фізичних осіб. Також, 
необхідно зазначити, що суб'єктами Internet-відносин можуть бути 
і органи державної влади а також органи місцевого самоврядування. Так, 
враховуючи, що користування мережі є досить анонімним (ми не беремо 
до уваги випадки, коли йдеться про роботу спецслужб держави), то під 
час спілкування, користувачам досить важко орієнтуватися який саме 
суб'єкт суспільних відносин (юридична чи фізична особа) здійснює 
спілкування. Наприклад, при наданні послуг пошукової інформаційної 
бази даних у мережі Internet (Google, Rambler, Yandex, Yahoo) її власник 
не може визначити, до якої категорії суб’єктів права відноситься 
конкретний користувач. 

Проте, звернемо увагу на те, що під час користування мережею 
Internet суб'єкт має можливість себе ідентифікувати за допомогою, 
наприклад електронного цифрового підпису чи тимчасового 
(одноразового) ідентифікатора. Такі способи ідентифікації слугують для 
встановлення статусу суб'єкта. Також статус можна дізнатися і під час 
знайомлення із сайтом суб'єкта, якщо такий сайт у користувача існує, 
де сам суб'єкт надає всю необхідну для цього інформацію. В мережі 
Internet користувачі мають можливість розміщувати інформацію про 
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себе (інтереси, хобі, професію, громадську позицію тощо), а підприємства 
надають відомості про своє виробництво (особливість продукту (товару, 
послуги), який виготовляє таке виробництво, статутні документи, 
відгуки клієнтів,які поживають їх продукцію тощо), а також органи 
державної влади (звіти про роботу, плани на наступний рік, зміни 
у законодавстві, які стосуються роботу такого органу державної влади, 
кадрові зміни тощо). Найпоширенішою проблемою щодо визначення 
правового статусу суб’єкта Internet-правовідносин є ідентифікація 
користувача. Так, для притягнення до відповідальності такого 
користувача необхідно встановити самого користувача. 

Ідентифікацією називається процедура розпізнавання суб’єкта за 
його унікальним ідентифікатором, присвоєним зазначеному суб’єкту 
раніше і занесений в базу даних у момент реєстрації суб’єкта як 
легального користувача системи. Ідентифікація користувачів всесвітньої 
мережі на рівні Internet-провайдерів існує з самого заснування Internet. 
В основі ідентифікації користувача лежать його дії, без яких статистична 
система не знає, підключений він зараз до мережі чи ні. (Суб’єктний 
склад відносин, 2017). Так, в сучасних умовах розвитку мережі, 
переважна більшість систем, які направлені на облік користувачів 
здійснюють контроль запитів завантаження web-сторінок, а врахування 
звернення до мережі для перегляду пошти та завантаження файлів через 
протокол FTP не здійснюється. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в реаліях сучасної 
глобальної мережі можливо достовірно ідентифікувати суб’єкта 
відносин у випадку його прямого волевиявлення або суті конкретних 
відносин (наприклад, при використанні електронного цифрового 
підпису). У цьому разі не береться до уваги практика використання 
спеціальних технічних засобів, які в більшості випадків застосовуються 
спецслужбами (Суб’єктний склад відносин, 2017). 

В сучасних умов розвитку мережі кожен суб'єкт господарювання, 
який має доступ до мережі Internet має можливість стати суб'єктом 
Internet-відносин та здійснювати свою підприємницьку діяльність через 
Internet. Такий спосіб спілкування з потенційними клієнтами 
(покупцями) є дуже ефективним. Проте тут існують нюанси, про які 
необхідно зазначити. Так, ефективність такого спілкування 
проявляється у тому, що сайт (сторінка в соціальній мережі) має бути 
оформлене певним чином, тобто відповідати трендам, які існують на 
ринку. Якщо сайт (сторінка в соціальній мережі) не відповідає критеріям, 
які направлення для просування продукту (товару, послуги), тоді таке 
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спілкування не дасть бажаного результату. А як ми знаємо основна мета 
суб'єкта господарювання є отримання прибутку. Тому, на наш погляд на 
це необхідно звернути увагу. З розвитком мережі Internet з'являються 
нові професії які зараз користуються попитом через їх брак, так як 
сучасні умови, що складаються в суспільстві диктують свої правила гри. 

У свою чергу, А. І. Фомін виділяє такі особливості суб’єктів 
господарських Internet-правовідносин (Фомін, 2012, с. 74): 1) складнощі 
пов'язані із встановлення обсягу дієздатності суб'єкта, з яким є намір 
вступити у правовідносини; 2) наявність в мережі Internet переважної 
більшості організацій, які здійснюють свою діяльність виключно 
увіртуальній мережі (без юридичної реєстрації); 3) застосування в роботі 
спеціальних роботів (програма-робот), які дають можливість вступу у 
правовідносини на автоматичній основі; 4) складнощі, які виникають 
при встановленні фізичного місцезнаходження користувача (учасника 
конкретних правовідносин). 

Не можна погодитись з такою класифікацією хоча б тому що, 
особа, яка вступає саме в господарські відносини, є суб’єктом 
господарювання тобто фізичною особою – підприємцем чи 
представником юридичної особи, якими просто не можуть бути 
недієздатні. А от щодо перевірки повноважень представника укладати 
договори від імені юридичної особи можуть виникнути складнощі, 
які все ж таки вирішуються за допомогою технічних засобів (Суб’єктний 
склад відносин, 2017). 

Відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» ч. 1 
ст. 3 «суб’єкт електронної комерції – суб’єкт господарювання будь-якої 
організаційно-правової форми, що реалізує товари, виконує роботи, 
надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує зазначені 
товари, роботи, послуги шляхом вчинення електронного правочину» 
(Про електронну комерцію, 2015). 

В електронній комерції мають право брати участь всі учасники 
цивільно-правових відносин, яким, відповідно до чинних норм 
Цивільного кодексу України (Цивільний кодекс України, 2003) мають 
право займатися комерційною діяльністю. Так, законодавством 
передбачено перелік професій, які забезпечують функціонування 
електронної комерції. Такими професіями є оператори телекомунікацій, 
адміністратори та реєстратори в сфері електронного підпису та ін. Такий 
перелік є невичерпним і залежить від рівня розвитку укладання 
правочинів такого типу (електронні). Суб'єкти господарювання мають 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2020 
 

310 

право реалізувати можливість здійснювати електронну комерцію з 
моменту державної реєстрації. Фізичні особи реалізують таке право без 
спеціальних дозволів (реєстрація фізичної особи підприємства) через 
надання пропозиції в мережі Internet своїх товарів та послуг, у разі якщо 
така пропозиція не має постійного характеру (системна підприємницька 
діяльність). 

Так, В. А. Копилов пропонує такі види суб'єктів Internet-відносин. 
До першої групи розробник пропонує віднести всіх, хто забезпечує 
технічну підтримку Internet. До другої групи відноситься такі суб'єкти, 
які надають інформацію в мережі. А третю групу складають самі 
споживачі (користувачі) такої інформації (Копилов, 2002, с. 238). 

На думку А. Дозорцева, користувачі інформації в мережі Internet 
завжди є визначеними. Це означає, що вся інформація, яка міститься в 
мережі має свого користувача. Всі суб'єкти використовують інформація 
за своїм призначенням та інтересами (навчання. відпочинок, наука, 
розваги тощо) (Дозорців, 1997, с. 10). 

Такі вчені як М. П. Ващокін і Ю.Ф. Абрамов висловлюють думку, 
відповідно до якої суб'єктом Internet-відносин є людина, або соціальний 
колектив, який отримує, обробляє, зберігає, передає інформацію. Так, до 
таких суб'єктів вони відносять: «вчені, фахівці виробництва, керівники, 
працівники інформаційних центрів, бібліотек, архівів, патентних служб, 
музеїв, обчислювальних центрів ..., а також численні споживачі 
інформації, тобто люди, які використовують її в організаційній, 
виробничій, соціально-політичній, науково-дослідній та педагогічній 
діяльності» (Афанасьев, 1974, с. 71). 

На думку М. С Дашян до суб’єктів Internet-відносин необхідно 
віднести окрім вже зазначених вище ще і суб’єктів, які надають особливі 
послуги з укладання електронних угод, використовуючи при цьому 
мережу Internet (Дашян, 2007, с. 48). 

Так, активний розвиток Internet-відносин сприяє виникненню 
такого специфічного виду бізнесу як інтеренет-бізнес. Підприємство, яке 
здійснює свою діяльність через мережу Internet має багато переваг, які 
мають як позитивні, так і негативні наслідки для бізнесу та економіки 
країни в цілому. 

Безумовними перевагами такого виду діяльності (Internet-
підприємство) пов'язані саме і скороченням витрат на утримання 
персоналу, магазину та ін. Також в мережі можна охопити необмежене 
коло клієнтів, які можуть проживати в різних частинах земної кулі. В той 
час, у разі відсутності такої можливості замовлення продукту (товару 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ». УКРАЇНА І СВІТ:  
теоретико-практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2020 

 

311 

або послуги) через мережу, кількість продажу значно скоротилося б. 
Тобто підприємницька діяльність через мережу Internet дає можливість 
більше заробляти. Також необхідно наголосити на тому, що перевага 
ведення такого виду підприємництва як через мережу значно спрощує 
власнику роботу з приводу пошуку продавців, які мають «вписатися» в 
колектив. Власник не переймається щодо побутових проблем 
працівників, адже працювати можна і вдома, якщо з'явилася така 
потреба (хвороба дитини тощо). Також робота в мережі Internet завжди 
користується попитом, адже потенційних працівників приваблює графік 
роботи, а також можливість працювати в будь-якому місці, тобто 
особиста присутність на роботі, так як ми звикли до цього просто не 
існує. 

 В таких країнах як США, Гонконг, Сінгапур, країни ЄС здійснення 
підприємницької діяльності через мережу Internet є найактивнішим на 
сьогодні. Так як ці країни мають більш розвинуту економіку, тому 
платоспроможність населення тут має належний рівень, про що 
не можна сказати в нашій країні. 

Представники Centre for Retail Research (CRR) виділяють три стадії 
розвитку Internet-ринку і бізнес-стратегії: 1) зрілий ринок – США, 
Великобританія, Німеччина (55 % населення здійснюють сої покупки 
через мережу Internet. тобто в таких країнах підприємницька діяльність, 
яка здійснюється через мережу розвивається дуже активно і стабільно); 
2) середній ринок – Франції, Нідерландів, Швеції (45 % населення є 
інтернет-покупцями); 3) незрілий ринок – Італії, Іспанії і Польщі 
(неможливо точно встановити відсотковий рівень населення, які 
здійснюють свої покупки через мережу Internet, так як показники 
нестабільні залежно від регіону) (Centre for Retail Research, 2016). 

До кінця 2020 р. загальний обсяг продажів Internet-магазинів у 
всьому світі, за прогнозами, повинен досягти позначки в 2 трильйони 
доларів США. Зростання, порівняно з 2017 р., складе + 6 %. Майже 
половина всіх продажів у сфері e-commerce, за підсумками 2017 р., 
припадає на Китай (47 %). У грошовому вираженні це приблизно  
900 млрд дол. Таким чином, ця країна посяде перше місце в світі за 
рівнем продажів в інтернет-комерції, посунувши з цього місця США. 
Другий за величиною регіональний ринок у сфері інтернет-торгівлі – 
Північна Америка. У цьому році обсяг продажів у США та інших країнах 
цього регіону прогнозується на рівні 423 млрд дол., показавши 
зростання + 15,6 % (Цікаві факти про…, 2020). 
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Так, центром Internet-торгівлі в Європі є Великобританія. Обсяг 
онлай-продажу тут сягає 55 %. Середній вік покупця – 25 років. 
Здійснення покупок в мережі – сучасний тренд саме серед молоді,  
так як такі покупки не вимагають часу (ходити по магазинах і вибирати 
товари), якого бракує сучасній людині. Індія - країна, де Internet-торгівля 
починає розвиватися, так як сама країни вважається з дуже низьким 
рівнем розвитку економіки, що підтверджується рівнем проникнення 
мережі Internet в країні у 10 % (Федоричак, 2019). 

Лідером Internet-торгівлі за обсягом продажу є сайт Amazon.com, 
де продається все (від дитячих товарів до автомобільних запасних 
частин) (Global Powers of Retailing…, 2016). 

Станом на сьогодні в Україні налічується приблизно 22 млн 
користувачів мережі Internet, що еквівалентно 58 % населення. 
Зазначений показник дуже відрізняється від аналогічного показника в 
європейських країнах (в країнах ЄС – 81,5 % користуються мережею). 
Також необхідно зазначити, що в Україні приблизно 9 тисяч Internet-
магазинів. Більша частина з таких магазинів займається продажем 
комп'ютерів та побутової техніки. Найбільш популярними товарами є 
телефони, аксесуари, квитки, товари для дітей (They say they want a 
revolution…, 2017). 

При цьому популярності набувають покупки через мобільні 
телефони, адже кількість здійснених платежів через них зросла з 11 % до 
18 % за рік. Використання планшетів із цією ж метою знизилось майже 
вдвічі (з 8 % до 4,8 5%). Лідируючу позицію на сьогодні займають 
персональні комп’ютери – 77,15 %. Лідерами українського ринку 
Internet-торгівлі є такі ритейли, як «Сокіл» (Sokol.ua), «Розетка» 
(rozetka.ua), «Алло», «Modnakasta», «Мобілочка», «Фокстрот», 
«Ельдорадо», «Comfy» та ін. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Враховуючи сучасний темп розвитку Internet-торгівлі в світі 
можна стверджувати, що здійснення підприємницької діяльність через 
мережу Internet - сучасний, ручний, дешевий спосіб здійснення такої 
діяльності. Так, вже було зазначено, що такий здійснення діяльності 
таким чином значною міро позитивно впливає як на сам бізнес,  
так і на рівень економіки в цілому в нашій країні і в світі. Для розвитку 
такого способу ведення підприємницької діяльності в Україні, 
враховуючи міжнародний досвід, необхідно збільшити рівень населення, 
які користуються мережею Internet. На сьогодні, в мережі можна 
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придбати все – від серветок до літака, що значно спрощує саму систему 
ведення торгівлі. Основними проблемами, з якими стикаються суб'єкти 
Internet-відносин це неможливість однозначного встановлення 
правового статусу сторін правовідносин, що негативно впливає 
на розвиток підприємницької діяльності в мережі Internet. Також, на наш 
погляд необхідно врегулювати відповідальність за порушення умов, 
на які погодилися сторони так званої "Internet-угоди". На даний час,  разі 
шахрайства, притягнути недобросовісного продавця, який здійснює 
свою підприємницьку діяльність через мережу Internet досить складно, 
так як ідентифікувати його видається непростим завданням. Тому це 
питання потребує більш детального та глибокого аналізу в частині 
правового регулювання. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РЕФОРМУВАННЯ 

СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

  
Нині регіональні інтеграційні об'єднання обслуговує 130 угод. 

Зокрема, такі найбільші зони вільної торгівлі як ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН, що охоплюють 64,5 % експорту та 69,5 % світового імпорту. 
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) цих об'єднань відбувається в так 
званій множинній юриспруденції, правова матерія якої складається із 
принципів міжнародного економічного права (МЕП) та власного 
правопорядку, формалізованої ще стратегією США в Генеральній угоді 
про тарифи й торгівлю (ГАТТ)в 1948 р. В умовах зростаючих труднощів 
імплементації принципів Генеральній угоді про тарифи й торгівлю 
державами-підписантами були проведені багатосторонні переговори 
іменовані як Уругвайський раунд, де було підтверджено дієвість 
принципу найбільшого сприяння і створено Світову організацію торгівлі 
(СОТ) згідно Марракеської угоди, яка увійшла в Заключний акт як 
«Договір про СОТ». Дослідники виділяють у СОТ юридичний та 
політичний методи управління. Юридичний забезпечує встановлений 

http://www.ifap.ru/pi/02/index.htm
http://www.ifap.ru/pi/02/index.htm
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правопорядку і виконує правозастосовну функцію, керуючись вже 
наявними нормами права, не створюючи нових норм. Політичний 
спрямовано на підтримку відповідності права СОТ цілям цієї організації, 
а також інтересам держав-членів і, в разі необхідності, вносити зміни в 
це право. Така практика вимагає подальшого аналізу: стану сучасної 
міжнародно-правової практики СОТ, змісту правових протиріч в СОТ в 
контексті процесів глобалізації в економічному житті та торгівельній 
практиці; правовий наслідок «торговельних війн»; стан відносин США та 
СОТ, можливі наслідки виходу США із СОТ 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; Світова 
організація торгівлі; економічний бар’єр; торгові війни. 

  
Yavodchak Nataliia, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 
International Legal Dimension of Reforming the World Trade 

Organization in the Context of the US Economic Policy 
Currently, the Regional Integration Association serves 130 agreements. 

In particular, such the largest free trade areas as the EU, NAFTA, Southern 
Common Market, ASEAN, covering 64,5 % of world's exports and 69,5 % of 
imports. External economic activity of these associations occurs in the so-
called multiple jurisprudence, the legal substance of which is based on the 
principles of international economic law and its own law, formalized by the US 
strategy in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in 1948. In the 
face of increasing difficulties in implementing the principles of the GATT were 
held by the Signatory States multilateral negotiations known as the Uruguay 
Round, which confirmed the validity of effectiveness of the principle of 
greatest assistance and created the World Trade Organization (WTO) under 
the Marrakesh Agreement, which entered the Final Act as the “WTO 
Agreement”. Researchers identify legal and policy management methods in the 
WTO. Legal provides the established law and order and performs the 
enforcement function, guided by the existing rules of law, without creating 
new rules. The political aim is to support the compliance of WTO law with the 
objectives of this organization, as well as the interests of the Member States 
and, where necessary, amend that law. This practice requires further analysis: 
the state of the current international legal practice of the WTO, the content of 
legal contradictions in the WTO in the context of globalization processes in 
economic life and trade practice; the legal consequence of “trade wars”; 
the state of relations between the US and the WTO, the possible consequences 
of the US withdrawal from the WTO 
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Яводчак Наталья, студентка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 
Международно-правовое измерение реформирования ВТО 

в контексте экономической политики США 
Сейчас региональные интеграционные объединения обслуживает 

130 сделок. В частности, такие крупные зоны свободной торговли как 
ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, охватывающих 64,5 % экспорта и 69,5 % 
мирового импорта. Внешнеэкономическая деятельность этих 
объединений происходит в так называемой множественной 
юриспруденции, правовая материя которой состоит из принципов 
международного экономического права (МЭП) и собственного 
правопорядка, формализованного еще стратегией США в Генеральном 
соглашении о тарифах и торговле (ГАТТ) в 1948 г. В условиях растущих 
трудностей имплементации принципов ГАТТ государствами-
подписантами были проведены многосторонние переговоры именуемые 
как Уругвайский раунд, где было подтверждено действенность 
принципа наибольшего содействия и создана Всемирная торговая 
организация (ВТО) по Марракешскому соглашения, что вошло в 
Заключительный акт как «Договор о ВТО». Исследователи выделяют в 
ВТО юридический и политический методы управления. Юридический 
обеспечивает правопорядка и выполняет правоприменительную 
функцию, руководствуясь уже имеющимися нормами права, не создавая 
новых норм. Политический направлено на поддержку соответствии 
праву ВТО в целях этой организации, а также интересам государств-
членов и, в случае необходимости, вносить изменения в это право. Такая 
практика требует дальнейшего анализа: состояния современной 
международно-правовой практики ВТО, содержания правовых 
противоречий в ВТО в контексте процессов глобализации 
экономической жизни и торговой практике; правовое последствие 
«торговых войн»; состояние отношений США и ВТО, возможные 
последствия выхода США из ВТО. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; 
Всемирная торговая организация; экономический барьер; торговые 
войны. 
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Вступ 
Угоди СОТ складають систему міжнародних актів із 

20 багатосторонніх торгових договорів з доданими до них 
«домовленостями», «протоколами», «міністерськими рішеннями», 
«деклараціями», «схем угод» для торгівлі товарами і «специфічних 
зобов'язань» для торгівлі послугами, відсилань до інших міжнародних 
угод і норм МЕП. Отже, норми СОТ, з одного боку, є системними і 
одночасно різні компонентними, що в науковому дискурсі номіновано як 
«мозаїчність» (Медведкова, 2015, c. 1–17). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Особливо корисними для розуміння динаміки процесів ГАТТ/СОТ 

виявилися праці І. І. Дюмулена, Е. П. Бабіна, Т. М. Ісаченко, 
В. В. Коновалова, С. Г. Осики, Н. Косова, А. М. Малянової, І. А. Медведкової, 
Т. А. Трудаєвої, C. В. Мінаєва, A. C. Смбатяна, В. Ф.Фролова, 
Дж. Г. Джексона, Д. Пальметера, Дж. Паувеліна, Е. У. Петерсменна, 
А. Райха, г. Шаффера, Г. Ван Грастека, Вон-Мог Чої, П. Ван ден Боше, 
П. Блуштейна, Л. Валлаха, Д. Блідена, Т. Баумана. Інформаційною базою 
дослідження також стали нормативно-правові акти, різноманітні 
публікації вітчизняних та зарубіжних науковців з досліджуваної 
тематики, опубліковані у періодичних виданнях та у мережі Інтернет . 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 
Дослідники в галузі МЕП актуалізують наступні проблеми: умови 

необхідної рівноваги інститутів СОТ; ризики протистояння методів 
«політизації»та «юстиціалізації» механізмів СОТ; зростання протиріч між 
багатими і бідними країнами, коли розвинені країни наполягають на 
встановленні єдиних стандартів для всіх, що робить товари країн, що 
розвиваються, неконкурентоспроможними; торговельні війни США з 
КНР (Alan Beattie, pр. 1–17). 

Формулювання цілей статті 
Вищевикладенесформувало мету даної статті. А саме дослідження 

правової матерії сучасного МЕП в практиці СОТ; тренди у відносинах 
США та СОТ; можливі наслідки виходу США із СОТ. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Зауважимо, що дослідники Фонду Бертельсманна встановили, що 

вСОТ найбільше виграють такі країни з потужним виробництвом та 
експортно-орієнтованою економікою як США, КНР, ФРН (Bluth). 
Незважаючи на те, що створення ГАТТ/СОТ були нерозривно пов'язані з 
корінними американськими інтересами, ниністало очевидним, що 
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розвиток ЗЕД і стан МЕП створили конкурентів для США, що обмежують 
рівні прибутковості економіки США та дієвість методів подолання 
дефіциту торгівельного балансу, що підриває конкурентоспроможність 
національних виробників і збільшує залежність ринку США від 
іноземних компаній. Багатосторонній режимом СОТ надав 
преференційний доступ до ринку США країнам з дешевою робочою 
силою, більш низькими витратами виробництва та іншими 
конкурентними перевагами (Медведкова, 2015). Саме тому США стали 
найактивнішим учасником системи СОТ: подано 124 скарги від США; 
США виступають відповідачем у 155 справах (Beattie, 2019). Для захисту 
своїх інтересів у СОТ США почала довільно трактувати норм ведення 
національного бізнесу і встановлювати преференції в аграрному секторі 
економіки, сталеливарній промисловості. Зокрема, у 2002 р. 
адміністрацією Дж. Буша-молодшого були введені мита на ввезення 
сталі в США в розмірі від 8 % до 30 %, що викликало позови до СОТ з боку 
КНР, Бразилії, Японії, Південної Кореї, ЄС. У період 2009–2017 рр. США 
внесли до СОТ 25 справ (більше, ніж будь-яка інша країна того періоду). 
Із них 16 проти КНР (США виграли 7 справ СОТ проти КНР, в тому числі 
тих, які оскаржували субсидії для сільського господарства і літаків та 
сталеві мита на імпорт; інші тривають.(Торговельні домовленості). 
Адміністрація Дональда Трампа у 2017 р. денонсувала угоди про 
транстихоокеанське партнерство. На початку 2020 р. США брали участь 
у спорах з іншими країнами через СОТ 124 рази як позивач, 155 разів як 
відповідач та 155 разів у якості третьої сторони; 6) економічна політика 
свідчила про початок перегляду принципів, норм і механізмів СОТ та 
членства США в СОТ (Трудаева, 2015, 1-17).Нині частка КНР у ЗЕД з часу 
вступу до СОТ зросла втричі (10,4%). КНР залучили понад 700 млрд дол. 
прямих інвестицій, іноземні підприємці відкрили в КНР більше  
1400 дослідницьких центрів. У 2013 р. КНР подав скаргу до СОТ щодо 
методів, за допомогою яких США перевіряли експорт КНР на предмет 
демпінгу. СОТ у 2019 р. дозволила КНР накладати на товари США 
"штрафні" мита обсягом 3,58 млрд. дол. щороку (USA-China). В таких 
умовах ЗЕД Китаю на початку 2020 р. скоротилася на 1 % (що особливо 
виразно виглядає в контексті 2 років із двозначними темпами 
зростання) (Beattie, 2019). У травні 2019 р. США підвищили з 10 до 25 % 
ставки ввізного мита на низку товарів КНР з річним обсягом імпорту у 
200 млрд дол. У відповідь КНР також підвищила мита на продукцію зі 
США на загальну суму річного імпорту в 60 млрд. дол. Згодом в США було 
розпочато процес розширення митних зборів на майже весь імпорт 
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товарів з КНР.На початку серпня 2019 р. було оголошено про 
запровадження додаткових 10 % мит на імпорт з КНР на суму  
300 млрд дол. Вже з 1 вересня 2019 р. Міністерство торгівлі КНР 
застерегло адміністрацію США від подальшої ескалації торговельної 
війни і збільшення на 5 % вже запровадженого ввізного мита.  
Саме так в США відповіли на дії КНР щодо введення підвищених ставок 
ввізного мита на деякі групи товарів США на загальну суму 75 млрд дол. 
Якщо раніше експорт в США товарів КНР на суму 250 млрд дол. 
обкладається 25 % митом, то тепер ставки зросли до 30 (Klos, 2017). 
Санкції США проти Airbus позначається на німецькій інструментальній 
промисловості (штрафні тарифи в розмірі 25 %). Нові каральні тарифи 
на субсидії ЄС для виробника літаків Airbus були прийняті СОТ під 
тиском СШA.Нині в СОТ європейські дипломати стверджують про те, що 
американський конкурент AirbusBoeing також користується державними 
субсидіями. Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі 
та, з іншого, – для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 р. У США 
стверджують, що субсидії Airbus ЄС спричиняють США шкоду на суму 
в 11 млрд дол. щорічно.У ЄC заявили про можливість дзеркальних 
заходів при розширенні переліку штрафів мита на товари. США вже 
заявляли, що планують підвищити тарифи на сир, вино, оливкову олію, 
апельсини та морські продукти. Нині в СОТ ухвалено рішення про те, що 
США, попри правила та рішення Організації, надавали авіабудівному 
концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє ЄС вимагати у США 
відшкодування, оскільки субсидії дозволяють авіабудівнику США 
продавати свої літаки дешевше, що завдало шкоди Airbus. Експерти 
Інституту світової економіки Кіля (IfW) свідчать, що ЗЕД США є 
помилковим оскільки діє в рамках «двосторонньої неадекватності в 
багатосторонньому світі». 

У свою чергу США, готуючись до подальшого розгляду таких 
справ, блокують призначення суддів Апеляційного органу СОТ, до складу 
якого загалом мають входити 7 фахівців. З 2019 р. в СОТ порушена 
система розгляду міжнародних торговельних спорів з огляду 
на відсутність кворуму ухвалення рішень і накопичення невирішених 
спорів. В цих умовах зростає число бажаючих реформувати СОТ. Нині СОТ 
не вдалося примусити КНР, Індію, Південну Корею та ще сім інших 
держав «Великої двадцятки» визнати, що вони є розвиненими країнами 
і не мають статусу країн, що розвиваються, і тим самим втрачають 
преференції ЗЕД (Криза в СОТ…). Претензії США полягають у тому, що: 
арбітри Апеляційного органу СОТ у суперечливих моментах 
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підтримують торговельних опонентів США; СОТ перевищує 
повноваження; судді фактично створюють закони ЗЕД; конституція США 
забороняє іноземним судам змінювати суди США; спосіб встановлення 
демпінгу;високі зарплати арбітрам; задовгі розгляди (Schonfeld, 2016). 
Стведжується про можливість виходу США із СОТ. За правилами, будь-
який член СОТ може вийти, попередньо про це повідомивши за 6 місяців. 
Отже, діючий президент США має право відкликати участь держави в 
односторонньому порядку, проте у такому випадку судове рішення може 
вимагати схвалення конгресом (USA-China: “Bilateraler Unsinn”…). СОТ 
також передбачає наднаціональні механізми вирішення торгових 
суперечок, що істотно обмежує свободу дій найбільш економічно 
розвинених держав-членів, позбавляючи їх можливості використовувати 
весь спектр важелів тиску на конкурентів. У цьому сенсі двосторонні 
торговельні угоди, пріоритет яким настільки явно віддає діюча 
адміністрація США, дозволяють не тільки враховувати специфіку 
відносин з конкретним торговим партнером і вибирати найбільш вигідні 
умови взаємодії, але і більш вільно застосовувати різні заходи захисту 
національних інтересів – аж до розірвання угоди або перегляду 
її базових параметрів. З політичної точки зору, питання про участь  
США в багатосторонньому режимі МЕП, складає важливий 
електоральний аспект, пов'язаний з особливостями політичного процесу 
у США. У США принципи багатосторонньої торгівлі послідовно 
відстоюються Демократичною партією, основу електорату якої 
складають середні верстви населення США, які не мають високих доходів 
і, як правило, не володіють власним бізнесом. Для цієї частини 
американського суспільства членство США в СОТ корисне, оскільки 
надає можливість придбання недорогих товарів із розвинених країнах 
(Японія, Південна Корея, Канада), і країн, що розвиваються (Китай, 
Мексика, В'єтнам). Таким чином, участь США в багатосторонніх 
торговельних угодах дозволяє підтримувати рівень зростання життєвих 
стандартів значної кількості американських громадян, що підтримують 
Демократичну партію. Що стосується Республіканської партії, 
до представників якої відноситься діючий президент США, то найбільш 
впливовою частиною її електорату є великі підприємці, які ведуть бізнес 
в «традиційних» галузях економіки, найсильніше страждають від 
конкуренції. Для них двосторонній формат угод є найбільш прийнятним, 
оскільки він дозволяє встановлювати диференційовані умови взаємодії з 
різними торговими партнерами, забезпечуючи більш ефективний захист 
інтересів національних виробників. Таким чином, проблематика 
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членства США в СОТ входить в процес внутрішньополітичної боротьби в 
контексті президентської кампанії 2020 р., що може спричинити 
політичне коригування економічних пріоритетів. Якщо США вийдуть 
із СОТ, то кожен член СОТ матиме змогу, згідно з МЕП, дискримінувати 
товари із США у разі відсутності угоди про вільну торгівлю. Крім того, всі 
члени СОТ зобов'язані надавати один одному більш низькі, узгоджені з 
СОТ, тарифи. Якщо США вийдуть із СОТ, експортерам із США доведеться 
вести торгівлю в умовах зростання тарифів в глобальних ланцюгах 
постачання, що зменшити конкурентоспроможність американських 
виробників із зростанням їх кінцевих цін (Світова організація торгівлі). 
Таким чином, стимул, який міг отримати середній американець від  
скорочень податків зникне із зростанням цін. США також ризикують 
втратити доступ до процесу вирішення міжнародних суперечок 
з економічних питань (Bacchus, 2018). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 
розвитку 

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що разом із стрімким 
розвитком ЗЕД, положення СОТ потребують постійного вдосконалення 
та внесення певних корективів. Держави-учасниці СОТ постійно 
прагнуть до зростання, зокрема в економічному плані, попит часто 
перевищує пропозицію, що неодмінно призводить до непорозумінь та, 
часто, навіть економічних війн. Це негативно впливає не лише на країни, 
що втягнені у конфлікти, а й на світове співтовариство в цілому. Отже, 
для мінімізації світових та державних збитків, подолання торговельних 
бар’єрів між країнами-членами СОТ та створення сприятливої атмосфери 
для розвитку економіки варто постійно вдосконалювати і вносити 
поправки у положення Організації, а не намагатись припинити її 
існування. Лише завдяки правильному підходу до проблеми можливо 
досягти її вирішення. 
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