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УДК : 327.56 

Верещак Артем, 

студент, 

Київський національний університет культури та мистецтв, 

м. Київ, Україна 

 

МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

У статті аналізуються основоположні причини, які призвели до 

російської агресії проти України. Цілісно розглядається проблематика та 

наслідки угоди про тимчасове перемир'я у війні на сході України, 

досягнуте на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. Проаналізовано 

аспекти мінської угоди та військового протистояння на Донбасі. Надано 

комплексну оцінку основним можливостям щодо подальшого розвитку 

ситуації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. 

Комплексно розглянуті заходи по виконанню Мінського протоколу 

(МІНСЬК-1), прийнятого 12 лютого 2015 року на засіданні тристоронньої 

контактної групи в Мінську. У статті висвітлена роль та надана оцінка 

діям та роботі засобів масової інформації України та Росії. Вивчені 

основні складнощі, проблеми та події, які вплинули на зрив спроби 

мирного врегулювання та виконання мінських угод. Виділено ключові 

аспекти та елементи розведення сторін конфлікту, повного 

розмінування територій. Оцінена поведінка країни-агресора (Російської 

Федерації) на міжнародній арені в умовах виконання вимог мінського 

формату. 

Ключові слова: Мінський протокол (МІНСЬК-1); розведення 

сторін конфлікту; критика та оцінка мінської угоди; проблематика та 

наслідки угоди про тимчасове перемир'я; військовий конфлікт на 

Донбасі; країна агресор. 

 

Vereshchak Artem, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

Minsk Agreements and their Consequences for Ukraine 

The article analyzes the root causes that led to Russia's aggression 
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against Ukraine. The issues and consequences of the agreement on a 

temporary ceasefire in the war in eastern Ukraine, reached at the talks in 

Minsk on September 5, 2014, are fully considered. Aspects of the Minsk 

agreement and military confrontation in the Donbas region are analyzed.  

It is given a comprehensive assessment of the main opportunities for further 

development of the situation in the occupied territories of Luhansk and 

Donetsk regions. The article highlights the role and provides an assessment of 

the actions and work of the media in Ukraine and Russia. The main difficulties, 

problems and events that influenced the attempts at a peaceful settlement and 

implementation of the Minsk agreements were studied. The key aspects and 

elements of breeding the parties to the conflict, complete demining of 

territories are highlighted. Evaluated the behaviour of the aggressor country 

(the Russian Federation) in the international arena in terms of meeting the 

requirements of the Minsk format.  

Key words: Minsk Protocol (MINSK-1); disengage of the parties to the 

conflict; criticism and evaluation of the Minsk agreement; issues and 

consequences of the temporary ceasefire agreement; military conflict in the 

Donbas region; country aggressor. 

 

Верещак Артем, студент Киевский национальный университет 

культуры и искусств, г. Киев, Украина 

Минские договоренности и их последствия для Украины 

В статье анализируются основополагающие причины, которые 

привели к российской агрессии против Украины. Целостно 

рассматривается проблематика и последствия соглашения о временном 

перемирии в войне на востоке Украины, которое было достигнуто на 

переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. Проанализированы аспекты 

минского соглашения и военного противостояния на Донбассе. 

Предоставлено комплексную оценку основным возможностям 

дальнейшего развития ситуации на оккупированных территориях 

Луганской и Донецкой областей. Комплексно рассмотрены меры по 

выполнению Минского протокола (МИНСК-1), принятого 12 февраля 

2015 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.  

В статье освещена роль и дана оценка действиям и работе средств 
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массовой информации Украины и России. Изучены основные сложности, 

проблемы и события, которые повлияли на срыв попытки мирного 

урегулирования и выполнения минских соглашений. Выделены 

ключевые аспекты и элементы разведения сторон конфликта, полного 

разминирования территорий. Оценено поведение страны-агрессора 

(Российской Федерации) на международной арене в условиях 

требований минского формата. 

Ключевые слова: Минский протокол (МИНСК-1); разведение 

сторон конфликта; критика и оценка минских соглашений; 

проблематика и последствия соглашения о временном перемирии; 

военный конфликт на Донбассе; страна агрессор. 

 

Вступ 

6 квітня 2014 р., після захоплення Автономної Республіки Крим, 

російські військові частини вторглися на територію українського 

Донбасу, розпочавши тривалу військову агресію, яка триває донині.  

14 квітня 2014 р. на засіданні Ради національної безпеки і оборони було 

ухвалено рішення про проведення антитерористичної операції. 

Незважаючи на численні факти військової агресії збройних сил 

Російської Федерації проти України, країна-агресор офіційно не визнала 

факт свого вторгнення в Україну, тому українська сторона змушена була 

вважати війну неоголошеною.  

Ряд українських політиків називають війну на сході України 

«гібридною війною» між Росією і Україною. Юридично на сході України 

проводилася Антитерористична операція (2014–2018 рр.), а сьогодні 

триває Операція об'єднаних сил (з 2018 року). Російська влада 

неодноразово заявляли про свою незгоду з антитерористичною 

операцією, закликаючи її припинити і змусити українську сторону до 

переговорів з бойовиками.  

Формулювання цілей статті  

У статті проводиться аналіз подій тогочасної політичної ситуації 

в Україні, оцінюється стан виконання Мінських угод і їх вплив на 

встановлення миру на Донбасі, аналізуються позиції російських та 

українських ЗМІ в умовах ведення інформаційної війни. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Будь який військовий конфлікт – це трагедія для всього світу. 

Яскравим прикладом цього є військова агресія Росії на Донбасі, окупація 

якого є частиною «гібридної» війни проти України, яка почалася в 

лютому 2014 р. з незаконної анексії Криму. У той же час експансію 

Кремля в «українському напрямку» слід розглядати в контексті 

загальної неоімперської агресивної політики Росії на світовій арені. 

Конфлікт на сході України, на думку ООН, «є одним з найбільш 

смертоносних в Європі з часів Другої світової війни». За п'ять років війни 

на Донбасі 13 тис. людей загинули, 28 тис. – зазнали поранень. Україна 

зазнала величезних фінансових та економічних втрат: 27 % 

промислового потенціалу Донбасу було нелегально переміщено в Росію, 

включаючи обладнання 33 місцевих промислових гігантів. 

В цілому політика Кремля спрямована на «імплементацію» 

так званих «ДНР-ЛНР». в Україну. Агресія Росії спрямована на знищення 

української територіальної цілісності, перешкоджання курсу до ЄС 

і НАТО, встановлення контролю і підпорядкування України Росії. Кремль 

не визнає себе стороною конфлікту на сході України, блокує мирні 

ініціативи, намагається легітимізувати маріонеткову «ДНР-ЛНР». Через 

агресію проти України з 2014 р. Росію було виключено з G 8, позбавлено 

права голосу в ПАРЄ. Захід ввів ряд різних антиросійських санкцій 

(особистих, цільових, секторальних), і агресія Росії проти України була 

засуджена авторитетними міжнародними організаціями,такими як: 

Організація Об’єднаних Націй, Європейський Союз, Північноатлантичний 

альянс, Парламентська асамблея Ради Європи, Організація з безпеки та 

співпраці в Європі. На дипломатичному та політичному рівні країни 

Заходу співпрацюють з Україною, надаючи військову, фінансову, 

економічну і гуманітарну допомогу. Зрозуміло, що політика санкцій має 

кумулятивний, накопичувальний ефект, і «ціна» агресії зростає, однак 

поки це не впливає загалом на геополітику Кремля і зокрема на дії Росії 

у «донбаському напрямі» (Viina na Donbasi: realii i perspektyvy 

vrehuliuvannia, 2019).  

Більшість російських експертів та політологів стверджує,  

що в Україні відбувається «громадянська війна», прикладом слугує 
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цитата Президента РСМД, Міністра закордонних справ Росії  

(1998–2004 рр.) Іванова І. С.: «Споры о том, кто и как допустил эту 

трагедию в Украине, как вообще могла произойти эта 

братоубийственная война в центре Европы в XXI веке, будут вестись еще 

долго. Вряд ли кто-то будет готов жить с этим проклятьем, а потому 

вину будут пытаться переложить на соседа или политического 

оппонента. Но от взаимных обвинений и разоблачений легче никому не 

станет. Всем нам – и украинцам, и их соседям – все равно надо будет 

ответить на главный вопрос, от которого не уйти: а что станется 

с Украиной, которая оказалась на историческом распутье?» (Ivanov, 

2014).  

Попри те, що існує безліч доказів присутності російських 

військових на Донбасі, кремлівська пропаганда намагалася звести 

нанівець всі існуючі факти. Росія розв’язала проти України справжню 

інформаційну війну. В даний час таке явище вже стало буденним, 

агресор веде пропаганду за допомогою ЗМІ, підключаючи все нові 

джерела, створюючи нові технології формування громадської думки.  

Але у будь-яких війнах, навіть в інформаційних, є свої закони і звичаї, 

яких необхідно дотримуватися. Аналізуючи російські ЗМІ, можна 

простежити чітку тенденцію: усі інформаційні продукти подаються 

в агітаційному ключі. Подібній пропаганді піддаються навіть 

найдрібніші новини, відповідно виникає дисонанс в розумінні загальної 

ситуації в країні. В російських ЗМІ щодня з’являються повідомлення про 

обстріл Донбасу з боку ЗСУ, хоча насправді вогонь відкривали незаконні 

збройні формування, про що повідомляється в українських ЗМІ. Слід 

відзначити, що в українському медійному середовищі за останні роки 

значно скоротилася кількість нейтрально налаштованих по відношенню 

до Росії джерел. 

Російські ЗМІ виявилися не готові до виникнення на території 

України жорстких бар'єрів для поширення пропагандистських новин. 

Інтернет-ресурси не заповнюють в повній мірі відсутність російського 

мовлення в кабельних мережах, а також серед розповсюджувачів 

друкованої продукції. Не можна не відзначити заборону на 

використання російських сайтів в Україні; дане рішення української 
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влади ще більше відрізало населення країни від можливості бути 

ошуканим пропагандистською інформацією. 

У 2014 р. Білорусь виступила з миротворчою ініціативою щодо 

організації переговорного майданчика, де сторони конфлікту змогли б 

спокійно і дипломатично обговорити всі наявні протиріччя.  

Ці переговори ставили за мету сприяти вирішенню кризи між Росією і 

Україною, але здійснення цієї мети не відбулося, адже з самого початку 

позиція Росії у Мінських угодах була дипломатично нестабільною і не 

конструктивною. 

В Мінську була створена тристороння контактна група, яка стала 

головним і логічним початком перемовин (Мінське перемир'я-1). 

Мінський формат – це початок переговорів щодо мирного врегулювання 

конфлікту на Донбасі. Основними учасниками є три сторони: 

представники України, Російської Федерації та Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). Також неофіційно, були присутні і так 

звані представники невизнаних терористичних угруповань «Луганська 

Народна Республіка» і «Донецька Народна Республіка». Учасників 

переговорного процесу в Мінську, було поділено на чотири основні 

підгрупи: політичну, гуманітарну, економічну, та з питань безпеки. 

У 2014–2015 рр. було підписано два основних документа, загальна 

назва яких є – Мінський формат. Ці документи були підписані 

представниками України, Росії та ОБСЄ – Леонідом Кучмою, Михайлом 

Зурабовим, Хайді Тальявіні, а також очільниками «ДНР» та «ЛНР» 

Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким. Останні були 

представлені як приватні особи, а не як глави самопроголошених 

«республік» (O chem dogovorilis v Minske po Donbassu, 2015). 

Перший мінський протокол підписали 5 вересня 2014 р. вже 

після трагічних та кривавих подій, які були названі Іловайським котлом 

(Zadyraka, 2016). Першим пунктом в документах було зазначено, що 

конфліктуючі сторони зобов’язані негайно і всеосяжно припинити 

вогонь на всій території Донецької і Луганської областей. Далі – обидві 

сторони мали відвести важкі озброєння на рівні відстані задля 

утворення безпечної зони, створити умови для ефективного 

моніторингу ситуації Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, 
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звільнити всіх полонених та незаконно утриманих осіб з обох сторін на 

основі принципу «всіх на всіх». Забезпечити доступ, доставку, 

зберігання та розподілення гуманітарної допомоги всім, хто її потребує. 

Надати Донбасу особливий статус і провести місцеві вибори, 

амністувати учасників конфлікту і відновити контроль над українсько-

російським кордоном в зоні конфлікту. Заходи включали наступне 

(Kompleks mer po vyipolneniyu minskih soglasheniy prinyatyiy 12 fevralya 

2015 goda, 2014): 

– звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, 

пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та 

Луганської областей; 

– право на мовне самовизначення; 

– участь органів місцевого самоврядування в призначенні голів 

органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької та Луганської 

областей; 

– можливість для центральних органів виконавчої влади укладати 

з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо 

економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів 

Донецької та Луганської областей; 

– держава надає підтримку соціально-економічного розвитку 

окремих районів Донецької та Луганської областей; 

– сприяння з боку центральних органів влади транскордонного 

співробітництва в окремих районах Донецької та Луганської областей з 

регіонами Російської Федерації; 

– створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з 

метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької 

та Луганської областей; 

– повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних 

на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим 

законом, не можуть бути достроково припинені. 

Основна проблема мінського формату полягала в елементарній 

невизначеності – в якому порядку слід виконувати перелік угод, які було 

прийнято під час перемовин. Україна наполягала на тому, що першим 

кроком повинно бути повне відновлення контролю Україною за 
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кордоном з Росією і тільки тоді починати підготовку до проведення 

місцевих виборів і наданню Донбасу особливого статусу. Кремль 

наполягав розпочати з надання особливого статусу Донбасу, і вже потім 

дати можливість для проведення «чесних та незалежних» виборів. 

Кримський референдум продемонстрував усьому світу, як Росія може 

проводити ганебні і безчесні голосування. Цей сценарій вони намагалися 

втілити на Донбасі. Перший президент України Леонід Кравчук вважає, 

що мінський формат не може допомогти в завершенні війни на Донбасі. 

Про це він заявив на прес-конференції в Києві (Kravchuk, 2017).  

На думку Л. Кравчука, основною проблемою форсування мінського 

процесу було небажання західних партнерів брати на себе 

відповідальність у вирішення конфлікту на території України.  

Ексочільник тристоронньої контактної групи, вважав що більшість країн 

систематично ігнорують агресивну політику Росії. На його думку, були 

всі шанси зберегти концептуальні засади перших мінських перемовин, 

але вони потребували кардинальних змін, зокрема розширення та зміна 

складу і повноважень учасників процесу. Кравчук вважав що відсутність 

очільників «ДНР» та «ЛНР» в переговорному процесі, сприятиме 

посиленню позицій України на переговорах, адже це б не дало змогу 

політиці Кремля стверджувати, що на території Донецька та Луганська 

відбувається громадянська війна (Kravchuk, 2017). Тобто зволікання 

європейських партнерів, ігнорування всіх правил та домовленостей 

Росією в умовах мінського формату призвели до перших проявів зриву 

перемир’я. За даними Ради національної безпеки і оборони України, 

після укладання угоди про перемир’я в більшості міст Донецька 

продовжувались бойові зіткнення, а ситуація відчувалась 

неконтрольованою та напруженою (Terroristy obstrelyali poselok 

Lebedinskoe, i blokposty v Krasnogorovke, Novotroickom, Popasnoj, Zolotom i 

Schast'e, 2014). Того ж часу були виявлені пересування колон російської 

важкої техніки. Маріуполь зазнав обстрілу, були спроби захопити 

аеропорт в місті Донецьк (Separatisty nachali massirovannyiy shturm 

aeroporta Donetska, 2014). З початку припинення вогню українські 

військові повідомляли про «сепаратистські групи», які продовжували 

війну. З початку жовтня з'ясувалося, що майже вся територія Луганська і 
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Донецька стала схожа на суцільну «неконтрольовану терористичну 

групу», що зводило нанівець переговорний процес. 

На думку українських медійників західна політична еліта почала 

розуміти, що основним агресором є Росія, яка постачає зброю бойовикам, 

що агресія є частиною плану Кремля. Вже в червні 2014 р., політичні та 

військові спеціалісти зробили висновок, що Росія сприяє кривавому 

хаосу на східній частині України, який Кремль буде використовувати 

щоб виступити єдиним можливим миротворцем (Tsel Kremlya – 

maksimalno dlitelnyiy haos na Donbasse, 2014). У жовтні 2014 р. Росія 

почала блокувати постанову ОБСЄ про збільшення її мандату на кордоні 

України з Росією. Постійна рада Організації з безпеки і співробітництва 

в Європі була змушена залишити рішення з продовження мандату 

існуючої місії, яка складалась з шістнадцяти спостерігачів у двох пунктах 

пропуску, на один місяць (Rosiia zablokuvala rozshyrennia misii OBSIE na 

kordoni, 2014). 

Постійні обстріли, невиконання та ігнорування комплексу заходів 

щодо врегулювання ситуації на території Донецька, дали змогу 

остаточно зрозуміти що «Путінська Росія» всіма можливими способами 

намагалася перешкоджати роботі тристоронньої контактної групи в 

Мінську. Також нейтральне та неохоче ставлення Європейських 

партнерів до вирішення ситуація на Донбасі, призвело остаточно до 

зриву мінської угоди про перемир’я.  

Після мінських переговорів 31 січня 2015 р., очільник української 

делегації Л. Кучма наголосив, що керманичі т. зв. Донецької та 

Луганської республік, вимагали визначити межу розміщення військових 

до 31 січня, та змінити ту яка була вказана в домовленостях від  

19 вересня 2014 р. При цьому сепаратисти пригрозили відновити бойові 

дії повністю на всій лінії зіткнення, якщо їх ультиматум не буде 

виконано (Kuchma: U Minsku boiovyky pohrozhuvaly povnomasshtabnoiu 

viinoiu, 2015). 

31 січня 2015 р. учасники ТКГ приїхали до Мінська для 

консультацій з представниками так званих «ДНР» та «ЛНР». ТКГ 

підготувавала детальний план впровадження Мінського протоколу та 

Меморандуму, який залишиться незмінною основою мирного 
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врегулювання. На запрошення тристоронньої контактної групи, 

підписанти з Донецька та Луганська не з’явилися на підпис документів, 

хоча їх особисто запросив очільник ТКГ. Їхні представники, які були 

присутні, не змогли обговорити пропозицію, висунуту ТКГ. Вони 

абсолютно не були готові обговорювати питання припинення вогню та 

виведення важкої зброї, натомість закликали переглянути Протокол та 

Меморандум. На цій ноті і було припинено засідання. Сторони конфлікту 

так і не змогли домовитись між собою…(Statement by the Chairmanship on 

the Trilateral Contact Group consultations in Minsk, 2015). Наступ на 

Дебальцево став цілеспрямованим та остаточним чинником, який 

розірвав процес перемовин та концептуальні засади, на яких базувався 

план по мирному врегулюванні ситуації на території Донбасу. 

Отже, очікуваного результату переговори не дали. За час 

перемир'я українські силовики втратили кілька десятків солдатів. 

Постійні порушення режиму тиші супроводжувалась обстрілами позицій 

українських військових. Більшість політиків України не однозначно 

ставились до мінського формату,наприклад з інтерв’ю Юлії Тимошенко, 

можна побачити що вона скептично ставилася до представників 

української сторони на мінських перемовинах: «Усім важливо 

переконатися, що досягнуті домовленості не призведуть до появи на 

частині України нового Придністров'я і здачі Донбасу» (Tymoshenko 

rozkrytykuvala Protokol properemyria, 2014). Також можна взяти до уваги 

коментар Д. Яроша, в якому він чітко дав зрозуміти що для нього і для 

його команди, перемовини з країною агресором не матимуть успіху:  

«До перемир'я ставимось скептично, усвідомлюємо, що ні Путін, ні його 

терористичні маріонетки в Україні дотримуватися припинення вогню не 

будуть. Прикладів за останні місяці безліч…» (Pravyi sektor zalyshaie za 

soboiu pravo na vohon u vid povid, 2014). 

Висновки 

Таким чином, попри значні зусилля та намагання налагодити і 

повернути мир на Донбас українській владі бракувало стратегічних 

підходів, комплексності, ефективності та послідовності. Рішення 

ухвалювались з критичним запізненням.  

Наразі великого значення набуває продовження навіть 
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обмеженого діалогу, зокрема скликання зустрічі «нормандської групи» і 

обговорення оптимізації її роботи в нових умовах, поки далеких від того, 

щоб процес врегулювання військових дій в найближчі місяці серйозно 

змінився. 

Зазначимо, що за час окупації наших територій агресором 

змінюються свідомість, позиції і ставлення людей до всього українського 

в цілому. Вже сьогоднішнє покоління дітлахів та підлітків, живе в ілюзії, 

та формує свою свідомість під впливом «руського міра». Всі ці фактори 

впливають на майбутнє нашої країни, і потребують негайних змін та 

підходів в політиці деокупаціїі реінтеграції Донецька і Луганська, 

з урахуванням як зовнішніх обставин і процесів в Україні, так і тенденцій 

на окупованих територіях. 
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НАГІРНИЙ КАРАБАХ:  

ГЕНЕЗИС ТА ДИНАМІКА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ 

 

У статті зосереджено увагу на проблематиці міжетнічного 

конфлікту вірмен та азербайджанців в регіоні, який має назву Нагірний 

Карабах. У дослідженні розглянуто історичні передумови цього 

пострадянського конфлікту, який триває вже три десятиліття. 

Для пострадянського простору характерним є велика кількість 

територіальних конфліктів, Карабаський в свою чергу є унікальним тим, 

що розпочався ще задовго до розпаду Союзу, у 1988 р. і по своїй суті є 

міжетнічним. Після тривалого періоду відносного затишшя, у вересні 

https://uapress.info/uk/news/show/38075
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf
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2020 р. розпочалася чергова фаза гарячого протистояння, таким чином 

тема Нагірного Карабаху знову стала однією із найбільш актуальних та 

важливиху сфері міжнародних відносин. У статті проаналізовані окрім 

де-факто сторін конфлікту: Вірменії та Азербайджану також інші 

політичні гравці які мають інтереси у регіоні (Російська Федерація, Іран 

та Туреччина). Наводяться перспективи можливого урегулювання та 

прогнози щодо майбутнього регіону. 

Ключові слова: Карабаський конфлікт; Вірменія; Азербайджан; 

міжетнічний конфлікт та його вирішення; Закавказзя. 

 

Vysochanskyi Valentyn, Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 

Nagorno-Karabakh: Genesis and Dynamics of the Conflict 

Resolution 

The article focuses on the interethnic conflict between the Armenians 

and the Azerbaijanis in the region called Nagorno-Karabakh. In particular,  

the article examines the historical background of this post-Soviet conflict, 

which has lasted for three decades. The post-Soviet space is characterized by 

a large number of territorial conflicts, Karabakh in turn is unique in that it 

began long before the collapse of the Union, in 1988 and is essentially 

interethnic. After a long period of relative calm, another phase of heated 

confrontation began in September 2020, so the Nagorno-Karabakh issue has 

once again become one of the most relevant and important in the field of 

international relations. In addition to the de facto parties to the conflict: 

Armenia and Azerbaijan, the article also analyzes other political players with 

interests in the region (Russian Federation, Iran and Turkey). Prospects for a 

possible settlement and forecasts for the future of the region are presented. 

Key words: Karabakh conflict; Armenia; Azerbaijan; interethnic 

conflict and its solution; Transcaucasia. 
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Нагорный Карабах: генезис и динамика решения конфликта 

Статья концентрирует свое внимание на проблематике 

межэтнического конфликта армян и азербайджанцев в регионе, 

который называется Нагорный Карабах. Исследование рассматривает 

исторические предпосылки этого постсоветского конфликта, который 

продолжается уже три десятилетия. Для постсоветского пространства 

характерно большое количество территориальных конфликтов, 

Карабахский в свою очередь является уникальным тем, что начался еще 

задолго до распада Союза, в 1988 г. и по своей сути является 

межэтническим. После длительного периода относительного затишья, в 

сентябре 2020 г. началась очередная фаза горячего противостояния, 

таким образом тема Нагорного Карабаха снова стала одной из наиболее 

актуальных и важных в сфере международных отношений. В статье 

проанализированы кроме де-факто сторон конфликта: Армении и 

Азербайджана и другие политические игроки которые имеют интересы 

в регионе (Российская Федерация, Иран и Турция). Приводятся 

перспективы возможного урегулирования и прогнозы относительно 

будущего региона. 

Ключевые слова: Карабахский конфликт; Армения; 

Азербайджан; межэтнический конфликт и его решение; Закавказье.  

 

Вступ 

У Нагірному Карабаху, прикордонному регіоні, на який 

претендують як Вірменія, так і Азербайджан, через провал 

посередницьких зусиль, посилення мілітаризації і частих порушень 

режиму припинення вогню посилюється небезпека виникнення нового 

військового конфлікту. У кін. вересня 2020 р. вздовж кордону 

спалахнули запеклі бої – найбільш серйозна ескалація з 2016 р.  

Ці нещодавні бойові дії були наслідком ряду транскордонних нападів,  

які мали місце влітку, включаючи чотириденні зіткнення і 

артилерійський обстріл в липні 2020 р., в результаті яких загинув 

азербайджанський генерал і майже двадцять осіб. Більше тисячі солдатів 
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і цивільних осіб були вбиті, а сотні інших були поранені з обох сторін. 

Напруженість ще більш посилилася, коли обидві сторони перейшли від 

транскордонних обстрілів до застосування більш далекобійної артилерії 

і інших видів важкого озброєння. На поч. жовтня 2020 р. Росія була 

ініціатором та координатором нової угоди про припинення вогню; 

на ряду з цим, було оприлюднено ряд документів завдяки спільним 

зусиллям Франції в координації з Росією і Сполученими Штатами, а потім 

безпосередньо Сполученими Штатами щодо запобігання ескалації 

конфлікту. Натомість ці мирні угоди майже відразу ж припинили свою 

дію, оскільки агресія тривала, з повідомленнями про порушення 

перемир’я як з боку Вірменії, так і з боку Азербайджану. Відтак, Вірменія 

і Азербайджан відкинули тиск з боку Організації Об'єднаних Націй 

і таких країн, як Сполучені Штати і Росія, через принципові розбіжності 

у геополітичних інтересах, спричинивши ситуацію, як і у випадку з 

іншими конфліктами в країнах колишнього СРСР, де ні ООН та ОБСЄ, ні 

провідні держави світу не мають можливості реально впливати на мирне 

врегулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

У сучасній науці існує ряд досліджень, присвячених вивченню 

способів вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі, серед яких можна 

згадати роботи таких науковців: Томаса де Ваала, Стефана Сестановича, 

Віктора Гвоздя, Агібала Магеррамзаде, Віктора Андріянова, Раміза 

Мегтієва тощо. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

У контексті міжнародних відносин, підґрунтям яких є 

концептуальні положення та принципи міжнародного права, постає 

питання врегулювання транснаціональних конфліктів у 

пострадянському просторі, щодо яких інтереси багатьох впливових 

держав-лідерів перетинаються. Стаття присвячена розгляду питання 

зародження та розвитку конфлікту у Нагірному Карабасі, виокремленню 

основних підходів до його вирішення, а також оцінці геополітичної 

ситуації в регіоні, з огляду на перспективи основних акторів.  
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Формулювання цілей статті 

Визначитиу ретроспективі процеси- каталізатори етнографічного 

конфлікту на території Нагірного Карабаху, надати кількісно-якісну 

оцінку міжнародному регулюванню даного конфлікту, здійснити огляд 

геополітичних векторів у регіоні, а також детальнопроаналізувати 

методи вирішення конфлікту та спрогнозувати можливий розвиток 

подій відповідно до існуючих наукових праць на дану тематику.  

Виклад основного матеріалу 

Нагірний Карабах (вірменська назва території – Арцах), 

розташований на північному сході Вірменського нагір'я. У 1920-х рр. 

територію на південному Кавказі, яку ми сьогодні знаємо як Нагірний 

Карабах, заселену переважно етнічними вірменами, було передано 

Азербайджану, як автономне утворення. У 1988 р. позачергова сесія Ради 

народних депутатів НКАО прийняла рішення звернутися до Верховних 

Рад Вірменської РСР та Азербайджанської РСР з проханням організувати 

передачу НКАО з складу Азербайджанської РСР до складу Вірменської 

РСР, водночас аналогічне прохання було направлено до Верховної Ради 

СРСР. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 р. автономна область 

офіційно оголосила про свою незалежність. В регіоні спалахнула війна 

між Вірменією і Азербайджаном, залишивши близько тридцяти тисяч 

жертв і сотні тисяч біженців. До 1993 р. Вірменія контролювала Нагірний 

Карабах і окупувала 20 відсотків прилеглої азербайджанської території 

(Libaridian, 1988; Guliyeva, 1989). 

Ані сама Республіка Вірменія, ані інші держави світу не визнали 

самопроголошеної «Нагірно-Карабахської Республіки» в якості 

суверенного утворення. Міжнародна спільнота визнала Вірменію 

агресором вимагаючи від неї негайного виведення своїх збройних сил із 

зони конфлікту за допомогою чотирьох резолюцій Генеральної Асамблеї 

ООН та Європарламенту. Поряд із цим країна, яка розв’язала експансію 

проти Азербайджану, сама перетворилася на заручницю агресивної 

політики (Global Conflict Tracker, 2021). Через 20 років після завершення 

активної фази збройного конфлікту Вірменія і разом з нею окупований 

Нагірний Карабах зіткнулися з глибокою соціально-економічною 

кризою. У результаті безнадійної стагнації, в якій перебувають два 
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утворення – одне визнане, а інше невизнане, змушені покладатися на 

допомогу діаспори та міжнародних фінансових інститутів.  

Нагірний Карабах перебував у стані замороженого конфлікту 

більше десяти років, але артилерійський обстріл і незначні сутички між 

вірменськими та азербайджанськими військами призвели до сотень 

загиблих.  

На поч. квітня 2016 р. почалися одні з найбільш інтенсивних 

бойових дій з 1994 р, в результаті яких загинули десятки людей і більше 

трьохсот були поранені. Після чотирьох днів бойових дій обидві сторони 

оголосили про те, що вони домовилися про укладення нового договору 

про припинення вогню. Однак за зривом переговорів пішли 

неодноразові порушення режиму припинення вогню, і напруженість 

залишалася високою (Crisis Watch Database, 2017). 

Міжнародне посередництво з врегулювання вірмено-

азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту у межах 

Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі бере свій початок з 

лютого 1992 р. на першій додатковій зустрічі Ради КБСЕ, на рівні 

міністрів закордонних справ, що відбулася в Гельсінкі 24 березня 1992 р., 

прийняла рішення про скликання Мінської конференції щодо Нагірного 

Карабаху під егідою ОБСЄ, яка повинна була стати «постійно діючим 

форумом для ведення переговорів з мирного врегулювання цього 

конфлікту на основі принципів, зобов’язань і положень ОБСЄ» (OSCE 

Lisbon Document, 1996; Organization for Security and Co-operation in 

Europe, 1997). 

Переговорні і посередницькі зусилля, що втілюються в життя 

головним чином під керівництвом Мінської групи, не привели до 

остаточного врегулювання конфлікту. Мінська група – посередницька 

група, очолювана Організацією з безпеки і співробітництва в Європі 

(ОБСЄ), – була створена в 1994 р. для врегулювання цього конфлікту,  

її співголовами стали Сполучені Штати, Франція і Росія (Shakmal Abilov, 

2019). Співголови організовують саміти між лідерами двох країн і 

проводять індивідуальні зустрічі. Група успішно веде переговори про 

припинення вогню, але територіальні питання залишаються як ніколи 

складно – вирішуваними.  
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Розпочатий у 2004 р. так званий «Празький процес»,  

що представляв собою новий формат, передбачав розблокування 

проблеми на основі поетапного вирішення карабахської проблеми 

(Organization for Security and Co-operation in Europe, 1998).  

На переговорах в основному обговорювалися пропозиції співголів 

Мінської групи, які припускали попереднє узгодження Основних 

принципів врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. Попередня 

версія цих принципів, іменованих «мадридською», була представлена 

сторонам у листопаді 2007 р. в столиці Іспанії. Через майже два роки 

вони були оприлюднені в ході саміту « Великої вісімки» в італійському 

місті Аквіла 10 липня 2009 р. (OSCE Minsk group statement, 2009). 

Мадридські принципи передбачали: повернення територій 

навколо Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану; надання 

проміжного статусу для Нагірного Карабаху, що забезпечує гарантії 

безпеки та самоврядування; забезпечення коридору, що зв’язує Вірменію 

з нагірним Карабахом, визначення майбутнього остаточного правового 

статусу Нагірного Карабаху шляхом, що має обов’язкову юридичну силу 

волевиявлення; повернення всіх внутрішньо переміщених осіб і біженців 

у місця колишнього проживання; міжнародні гарантії безпеки та 

проведення миротворчої операції (Radio Free Europe/Radio Liberty, 2010) 

У жовтні 2017 р. президенти Вірменії та Азербайджану зустрілися 

в Женеві під егідою Мінської групи, почавши серію переговорів щодо 

можливого врегулювання конфлікту(Crisis Watch Database, 2017). Однак 

переговори не дали конкретних результатів. 

Без успішних посередницьких зусиль порушення режиму 

припинення вогню і відновлення напруженості загрожують 

відновленням військового конфлікту між країнами і дестабілізацією 

Південнокавказького регіону. Це також може порушити експорт нафти і 

газу з регіону, оскільки Азербайджан, який видобуває близько восьмисот 

тисяч барелів нафти в день, є значним експортером нафти і газу в 

Центральну Азію і Європу (Global Conflict Tracker, 2021). Росія обіцяла 

захищати Вірменію, Туреччина зобов'язалася підтримувати 

Азербайджан, а Іран має значну азербайджанську меншість, що може 

привести до ескалації кризи і ще більше ускладнити зусилля із 
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забезпечення миру в регіоні. 

Вірменія і Азербайджан погодилися на перемир'я, укладене за 

посередництва Росії в спірному регіоні Нагорного Карабаху. Оголошення 

миру викликало протести в Вірменії і торжество в Азербайджані, яким 

було дозволено зберегти територію, на яку вони претендували під час 

конфлікту (Global Conflict Tracker, 2021). Прем'єр-міністр Вірменії Нікол 

Пашинян зазначив, що мирна угода була «неймовірно болючою для 

вірменського народу» (Global Conflict Tracker, 2021). Російські 

миротворці, які вже дислоковані в регіоні, замінять вірменські сили. 

Туреччина, яка підтримує Азербайджан, також буде грати роль в 

миротворчому процесі. 

Повертаючись до витоків конфлікту, варто зазначити,  

що Вірменія вважає Нагірний Карабах своєю «історичною етнічною 

територією», яка незаконно відійшла Азербайджану після розпаду 

Російської імперії і виникнення СРСР.  

Таку свою позицію Єреван пояснює правом населення Нагірного 

Карабаху на самовизначення, яке було реалізовано на референдумі  

в 1991 році (Libaridian, 1988). 

Проте, дана територія є етнічною , за походженням , лише певному 

племен хаїв. Вірмени й хаї – це різні дефініції. Перебравшись на 

територію Вірменії, хаї претендують на автохтонність і на ототожнення 

цих двох понять. Зазначена в Бехістунському написі Вірменія є назвою 

землі, де могли проживати десятки племен (Mehtiiev, 2014). 

Здавалося б, немає нічого поганого в тому, що хайський 

(вірменський) народ протягом багатьох століть мігрував з Балкан в Малу 

Азію, а звідти на Кавказ-адже багато народів світу в силу різних обставин 

і причин змушені були обживати нові ареали. Проте в сучасній Вірменії 

історична наука повідомляє вірменам , що вони, як народ, з часів пророка 

Ноя постійно і беззмінно проживають на Кавказі, в Малій Азії й на 

близькому Сході (Mehtiiev, 2014). Історія, яка заперечує факт міграції, 

послужила першопричиною конфлікту з сусідніми народами. Керуючись 

своїм власним баченням історичного минулого Республіка Вірменія 

сьогодні висуває територіальні претензії до сусідніх Туреччини, 

Азербайджану, Грузії і частково Ірану.  



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

26 

Відтак, Азербайджанська сторона, звинувачує Вірменію у воєнних 

злочинах, в тому числі злочинах проти людяності з огляду на норми 

міжнародного права. У людей досі на слуху так звана Ходжалинська 

трагедія, яка відбулася 26 лютого 1992 р., за різними даними тоді 

загинуло від 161 до 613 етнічних азербайджанців (Mehtiiev, 2014). 

Фактично такі події у недалекому минулому, дуже ускладнюють будь – 

які переговори щодо мирного врегулювання конфлікту у регіоні. 

В угоді, підписаній 10 листопада 2020 р. лідерами Вірменії, 

Азербайджану та Росії, Вірменія повертає території, які вона займала 

чверть століття, в той час як близько 2000 російських миротворців 

вперше увійдуть в регіон (Global Conflict Tracker, 2021). Президент Ірану 

Хасан Рухані похвалив «угоду за посередництва Росії», сподіваючись,  

що «конфлікт буде врегульовано мирним шляхом». Міністерство 

закордонних справ Ірану також доповнило угоду (Global Conflict Tracker, 

2021). 

Реакцію Ірану слід оцінювати в світлі трьох інтересів, озвучених 

4 листопада 2020 р. Верховним аятолою Алі Хаменеєм (Troianovski, 

2020). 

По-перше, Хаменеї наголосив на необхідності того, щоб Вірменія 

повернула Азербайджану райони, прилеглі до Нагорного Карабаху,  

а азербайджанським ВПЛ, вигнаним під час першої карабаської війни в 

1990-х рр., було дозволено повернутися додому (Troianovski, 2020). 

Всупереч деяким припущенням, це не представляло собою «перехід» від 

нібито провірменської позиції Ірану до більш явно проазербайджанської. 

Тегеран завжди наполягав на обґрунтованості резолюцій Ради Безпеки 

ООН від початку 1990-х рр., які вимагали від Вірменії виведення військ з 

азербайджанських земель, прилеглих до Нагірного Карабаху. 

З точки зору Тегерана, вкрай важливо, щоб в тристоронній угоді 

згадувалися лише російські, а не турецькі миротворці, як це 

запропонував Баку. Тегеран обурений зростаючою роллю Анкари на 

Південному Кавказі.  

Той факт, що всі сім окупованих районів навколо Нагірного 

Карабаху і частина самого регіону повертаються Азербайджану, знімає 

тиск з Тегерану всередині країни: з початком війни в кінці вересня в 
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містах з переважаною кількістю азербайджанців (етнічні азербайджанці 

складають близько 25 % населення Ірану) пройшли демонстрації з 

вимогою надати активну підтримку їхнім етнічним родичам по той бік 

кордону. Тривала війна посилила б такий тиск на Тегеран (Troianovski. 

2020). 

По-друге, Хаменеї закликав до дотримання прав меншин. Він 

охарактеризував це як релігійний та гуманітарний обов'язок 

(Troianovski, 2020). Захист Росією навіть усіченої частини Карабаху,  

в принципі, забезпечує основу для безпеки місцевих вірмен. Подальші 

бойові дії призвели б до масової гуманітарної катастрофу на північних 

кордонах Ірану. 

По-третє, для Тегерану вкрай небажана присутність сирійських 

найманців на своїх кордонах. Туреччина імпортувала сирійців, щоб 

допомогти Азербайджану в боротьбі з війною. Шиїтські лідери Ірану 

побоюються, що це сунітські екстремісти і що у разі продовження війни, 

сирійці зможуть закріпитися на північних кордонах Ірану (Troianovski, 

2020). 

Однією з сфер, яка протирічить економічним інтересам Ірану, є 

положення в мирній угоді, що дозволяє Азербайджану створити 

транзитний коридор через південну Вірменію (Troianovski, 2020). Новий 

коридор зменшує важелі впливу Ірану на Азербайджан. Тим часом, 

Туреччина, що межує з Нахічевані, отримує сухопутний доступ до всієї 

території Азербайджану без необхідності проходити через Іран або 

Грузію, що потенційно може створити більш прямий торговий маршрут 

до Центральної Азії. 

Однак управління цим коридором буде здійснюватися 

російськими прикордонниками з Федеральної служби безпеки (ФСБ).  

Це набагато кращий результат для Ірану, ніж інші пропозиції.  

Нахічевань має спільний кордон з Туреччиною. Таким чином,  

ця дорога повинна стимулювати торгівлю між близькими партнерами – 

Туреччиною і Азербайджаном, одночасно знижуючи роль Ірану в 

регіональних транспортних мережах. 

Проте, саме Китай і його амбітна ініціатива «Один пояс, один 

шлях» в кінцевому підсумку отримати найбільшу вигоду з усіх сил в 
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регіоні (Global Conflict Tracker, 2021). Протягом більшої частини 

десятиліття Пекін будує транспортні маршрути до Європи в обхід Росії. 

Один з цих сухопутних маршрутів перетинає Каспійське море з 

Казахстану до Азербайджану і далі в Грузію, Туреччину і, в кінцевому 

рахунку, до Європи. 

Коридор між Нахічевані і Азербайджаном пропонує Пекіну другий 

маршрут в Європу на Південному Кавказі: маршрут через Грузію плюс 

цей маршрут через південну Вірменію і Нахічеван (Global Conflict Tracker, 

2021). 

Китай ніколи не виявляв інтересу до оспорювання ролі Росії в 

забезпеченні безпеки на пострадянському просторі. Оскільки Китай 

фокусується на торгівлю та інвестиції, ніхто не очікує, що Народно-

визвольна армія буде втягнута, коли виникнуть неприємності. 

У той час як перемир'я настало за рахунок деякої російської м'якої 

сили – азербайджанці незадоволені тим, що російські війська 

перебувають на їх території, – у Пекіна є простір для маневру. 

Особливо це стосується Азербайджану, який бажає закріпити своє 

місце в якості ключового вузла на «Одному поясі, одному шляху». Баку 

також бачить себе в якості вузла на транс євразійському 

телекомунікаційному коридорі, який з'єднав би пункти обміну інтернет-

послугами у Франкфурті і Мумбаї, доповнюючи ініціативу Китаю 

«Цифровий Шовковий Шлях». З цією метою «Азертелеком» і «China 

Telecom» в 2019 р. підписали меморандум про співпрацю (Global Conflict 

Tracker, 2021). 

У 2011 р Міжнародна кризова група писала, що в разі початку 

війни між Вірменією та Азербайджаном Туреччина ризикує бути 

«втягнутою» в конфлікт (Crisis Group, 2011). 

Коли у кінці вересня 2020 р. розпочалася нова фаза гарячого 

протистояння, президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що Туреччина 

буде продовжувати підтримувати Азербайджан «всіма своїми ресурсами 

і серцем». Туреччина також переправила сотні сирійських повстанців на 

лінії фронту для боротьби за Азербайджан, хоча врешті-решт це, схоже, 

викликало більше міжнародного обурення, ніж користі на полі бою 

(Danforth, 2020). 
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Все це відповідає планам щодо зміни зовнішньої політики 

Туреччини, яка все більшою мірою почала віддавати перевагу 

використанню жорсткої сили, часто в поєднанні з місцевими 

маріонетковими механізмами, для зміни регіональної динаміки в свою 

користь. Переконана в тому, що світ стає все більш хаотичним і 

багатополярним, Анкара підкреслила свою готовність діяти незалежно 

або навіть в прямій опозиції до своїх колишніх західних союзників, 

вибудовуючи такі відносини з Росією, що одночасно є кооперативними і 

конкурентними. 

На Кавказі Анкара прагнула повторити свою формулу 

високоефективних інтервенцій, яку вона вже застосовувала на півночі 

Сирії і в Лівії (Danforth, 2020). Ключова відмінність полягає в тому, що 

Азербайджан був набагато сильнішим партнером, ніж турецькі 

ставленики в Лівії і Сирії, і тому Анкара змогла б домогтися ще більш 

драматичних короткострокових успіхів. Азербайджан завжди 

користувався глибокою симпатією в Туреччини, особливо серед 

націоналістів правого спрямування.  

Відразу ж після закінчення холодної війни Туреччина 

продовжувала проявляти обережність, визначаючи свій підхід до Росії та 

регіону, який вона контролювала. За винятком тих випадків, коли цього 

вимагали більш нагальні інтереси, Анкара воліла діяти консервативно,  

в злагоді зі своїми союзниками НАТО і в захист свого статусу-кво. Тому, 

коли в 1990 р. спалахнули бої між Азербайджаном і Вірменією, Анкара 

відмовилася від прямої участі. Навіть коли війна обернулася на користь 

Вірменії, Туреччина обмежила свої дії закриттям кордону з Вірменією та 

підготовкою азербайджанських офіцерів, продовжуючи підтримувати 

дипломатичні зусилля по врегулюванню конфлікту (Danforth, 2020). 

В останні роки підхід Анкари до Кавказу став більш активним і 

незалежним. Але це створило новий набір економічних стимулів, який 

сприяв підвищенню зацікавленості Туреччини у досягненні миру та 

стабільності в регіоні.  

Турецько-російські відносини характеризуються динамікою 

кооперативної конкуренції. Підтримуючи протиборчі сторони в 

конфліктах, а потім спільно працюючи над узгодженням їх рішень, 
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Москва і Анкара отримали вплив за рахунок західних акторів. 

На цьому тлі вірмено-азербайджанський конфлікт надав Анкарі 

можливість розширити свої відносини з Росією . Змінивши те, що Галіп 

Далай назвав «балансом вразливостей», Анкара сподівалася отримати 

важелі впливу на Росію, які вона, можливо, могла б використовувати в 

своїх інтересах в Сирії або в Східному Середземномор’ї (Broers, 2020). 

Але навіть тут явна перемога Азербайджану на місцях не 

забезпечила Анкарі тих явних геополітичних вигод, на які вона 

розраховувала. Росія не запропонувала Туреччині місце за столом 

переговорів і, всупереч оптимістичним повідомленнями в турецькій 

пресі, відкинула можливість присутності турецьких миротворців в 

самому Нагірному Карабасі.  

З її драматичним посередництвом щодо укладення угоди про 

припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном і направленням 

миротворців у Нагірний Карабах протягом декількох годин для 

забезпечення її виконання, Росія, схоже, зробила захоплюючий 

геополітичний переворот. 

На ранніх стадіях конфлікту початкові реакції Росії були 

скромними: формальні заклики до стриманості і спільну заяву з 

співголовами Мінської групи Францією і США (White House, 2013). 

Проте, зіткнувшись з тотальною війною в своєму районі, яка 

чинила опір традиційним формам посередництва, Москва 

імпровізувалав серії тактичних прийомів, за допомогою яких свідомо 

прагнула уникнути надмірного комітменту.  

Цей опір було послаблено підсумками шеститижневій війни, яка 

розоряла Вірменію і привела до того, що Азербайджан повернув собі не 

тільки чотири з окупованих територій навколо Нагірного Карабаху, а й 

символічну і стратегічну нагороду – Шуші (Global Conflict Tracker, 2021). 

Чому Баку тоді не дотиснув силовий сценарій вирішення 

конфлікту – питання, яке буде широко обговорюватися в найближчі 

роки. Однак, в короткостроковій перспективі азербайджанська 

стриманість була підсолоджена виведенням вірменських військ з усіх 

окупованих територій протягом декількох тижнів (що президент Ільхам 

Алієв висунув на перший план в якості ключової мети війни), а також 
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довгоочікуваним сухопутним з'єднанням з Нахічевані (Broers, 2020). 

Тристоронню угоду можна розглядати як засіб, що усікає 

вирішальні результати. Ця домовленість усікає, але не заперечує 

перемогу Азербайджану. Крім того, вона робить поразку Вірменії менш 

цілковитою, але відкладає обговорення основних проблем Вірменії – а 

саме, статусу певнихрайонів Нагірного Карабаху – на невизначене 

майбутнє. 

Втручання Росії не перешкоджає вступу Туреччини на Південний 

Кавказ як суб'єкта безпеки, але втручання Росії гарантує, що  

регіоналізація конфлікту відбудеться на більш вигідних для Росії умовах, 

поступаючись Туреччині лише в разі потреби. 

Велика миротворча операція в Нагірному Карабасі, тим не менш,  

є істотною ескалацію російських зобов'язань (Broers, 2020). Це не 

перший вибір стратегії гегемона. Гегемони зазвичай діють менш 

прямими шляхами: пропонують колективну безпеку, яка в першу чергу 

запобігає виникненню конфліктів, надають привабливу допомогу  

і торгові угоди, а також спонукають підлеглих слідувати їхправилам  

і цінностям за допомогою сили переконання. Як не парадоксально,  

але втручання Росії є усічення більш гегемоністських альтернатив для 

здійснення влади. 

У середньостроковій перспективі продовження миротворчого 

мандата Росії збереже її вплив у регіони, таким чином змусивши 

рахуватися таких зовнішніх гравців як Іран та Туреччина із собою.  

У своїй більшості остаточне вирішення цього конфлікту, те як швидко це 

відбудеться, або не відбудеться залежить безпосередньо від Росії і того 

як вона буде схилятися до підтримки однієї або іншої сторони. З точки 

зору зовнішнього спостерігача важко не помітити те, як майстерно 

російська дипломатія уміє балансувати між інтересами Вірменії та 

Азербайджану, будучи у змозі мати з обома державами відносини на 

кшталт стратегічного партнерства (Broers, 2020). 

Наведені обставини дозволяють зробити прогноз щодо 

можливості розвитку ситуації в зоні конфлікту у Нагірному Карабаху за 

кількома основними сценаріями, а саме: 

– перший – досягнення Вірменією і Азербайджаном (при 
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посередництві представників мінської групи ОБСЄ) домовленості про 

перемир’я. в цьому випадку конфлікт повернеться до «умовно 

замороженого» стану з можливістю його нової активізації; 

– другий – стабілізація лінії фронту в Нагірному Карабаху на нових 

рубежах та перехід бойових дій у затяжну позиційну форму. у такій 

ситуації сторони обмінюватимуться ударами, однак без значних 

просувань; 

– третій – розвиток Азербайджаном досягнутих успіхів, прорив 

другої лінії оборони вірменських військ та продовження активних дій 

для звільнення окупованих територій; 

– четвертий – переростання конфлікту між Вірменією і 

Азербайджаном в велику кавказьку війну з прямим втручанням у неї 

Росії та Туреччини. на боці Туреччини може виступити НАТО (Hvozd, 

2020). 

Сьогодні ситуація фактично розвивається як за другим, так і за 

третім сценарієм. Подальший розвиток подій буде залежати від того, 

яким буде баланс сил між Вірменією і Азербайджаном, якою буде 

політична воля сторін конфлікту, як зовнішні сили будуть впливати на 

ситуацію і, можливо, втручатися в конфлікт. 

Незважаючи на втрати з обох сторін, Азербайджан в даний час 

перевершує Вірменію за своїм військовим потенціалом. З огляду на це 

азербайджанське керівництво утримує позиції і продовжує свої 

наступальні дії. У той же час воно погоджується з тим, що конфлікт може 

бути врегульований мирним шляхом тільки після виведення 

вірменських сил з Нагірного Карабаху та інших окупованих 

азербайджанських територій. 

У свою чергу, Вірменія все частіше стикається з реальною 

загрозою цілковитої поразки в Нагірному Карабасі. Реальність цієї 

перспективи змушує її перейти від жорсткої риторики до спроб мирного 

врегулювання конфлікту. У той же час Вірменія намагається зміцнити 

свої позиції за рахунок військової допомоги з боку Росії і ОДКБ. З цією 

метою Єреван стверджує, що Азербайджан веде агресивні дії 

безпосередньо проти Вірменії, а також , що існує втручання Туреччини в 

конфлікт. 
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Міжнародна спільнота наполегливо закликає сторони конфлікту 

до діалогу та припинення вогню. «Шлях до миру для цього регіону 

лежить у дипломатії. Діалог, а не сутички, дає єдину реальну можливість 

досягти стійкого врегулювання. Я бачив докази цього на власні очі, 

виступаючи в якості співголови США у Мінській групі ОБСЄ», – пише в 

статті для катарського ресурсу Al Jazeer екс дипломат США, чинний 

професор дипломатії та вирішення конфліктів в Університеті 

Кентуккі Кері Каванаф (Global Conflict Tracker, 2021). На його думку, для 

досягнення миру між вірменами і азербайджанцями шляхом переговорів 

необхідні три окремих компонента, досягнення яких є складним 

завданням: 

– готовність лідерів до спільної роботи по досягненню 

компромісу; 

– міжнародна підтримка в розробці врегулювання і його 

остаточній реалізації; 

– підготовка місцевого населення.  

Проте, як відомо, суть офіційних пропозицій азербайджанської 

сторони зводиться до поетапного звільнення окупованих районів 

навколо Нагірного Карабаху, а також повернення вимушених 

переселенців до місць їхнього постійного проживання. У цьому 

представляється виключно важливим, щоб співголови офіційно визнали 

необхідність беззастережного повернення окупованих територій 

навколо Карабаху, взамін на прийняття відповідних заходів безпеки, що , 

до речі, знайшло своє відображення у рішеннях ряду міжнародних 

організацій, в тому числі і у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН, 

які було прийнято ще в 1993 р.  

Як влучно зазначив Ільгам Алієв: «… Часом говорять, давайте, 

нехай обидві сторони домовляться між собою. Ні, цей шлях не 

спрацьовує. Ми хочемо внести в питання ясність – що відбулось, хто 

розпочав агресію, хто чию територію захопив , чи проводилася політика 

етнічної чистки. А вже потім, абсолютно чітко усвідомлюючи результат, 

повинні знайти вирішення конфлікту на основі міжнародних принципів. 

Я вважаю, що цим шляхом ми можемо просунутись вперед» 

(Andriianov&Miralamov, 2011). 
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Висновки 

Ескалація конфлікту навколо Нагірного Карабаху уможливлює 

отримання певних висновків: упродовж 2020 р. глобальні кризові 

процеси, спричинені пандемією і дестабілізацією світового нафтового 

ринку, викликали зміни у всій системі міжнародних відносин, у тому 

числі в контексті дисбалансу сил у зонах криз і збройних конфліктів 

пострадянського простору. Проте, початок звільнення окупованих 

територій навколо Нагірного Карабаху здатен стати каталізатором 

багатьох геополітичних процесів, пов'язаних з відкриттям кордонів, 

нормалізацією вірмено-турецьких відносин і залученням Вірменії у 

регіональні інфраструктурні проекти. Поетапне звільнення регіону може 

вирішити його соціально-економічні проблеми, відновлення 

господарських зв’язків Нагірного Карабаху , незважаючи на загострення 

конфлікту до найвищого з 1991–1994 рр. рівня. Однак, відновлення 

великомасштабних військових дій між Вірменією і Азербайджаном, на 

жаль, підтверджує фактичну неможливість політичного врегулювання 

конфліктів на пострадянському просторі, навіть з урахуванням 

можливостей, що забезпечуються принципами міжнародного права, але, 

з іншого боку, демонструє,також те, що Росія частково знаходиться в 

хиткому положенні в регіоні, намагаючись налагодити дипломатичні 

відносини з усіма державами водночас, певним чином ставлячи під 

сумнів демонстрацію єдності членів Організації Договору про 

колективну безпеку. 
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ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ У КАТАЛОНІЇ:  

ВИТОКИ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Автором розглянуто питання активізації сепаратистських 

і сецесіоністських настроїв в європейському регіоні та окреслено останні 

дезінтеграційні процеси.Метою статті є аналіз джерел, характеруй 

можливих шляхів врегулювання конфлікту в Каталонії, що виник на тлі 

прагнення останньої отримати незалежність і вийти зі складу єдиної 

іспанської держави. Для осмислення позицій сторін і виявлення 

чинників динаміки конфлікту було застосовано просторово-

організаційний підхід, а також концепція етнополітичного конфлікту. 

Застосувавши історичний,аналітичний і компаративний методи, 

авторомрозглянуто ключові етапи та події конфлікту в Каталонії 

і визначено їх вплив на подальший розвиток регіону. У статті також дано 

оцінку політики центрального уряду й регіональних влад Каталонії на 

тлі загальної політичної нестабільності в Іспанії, а також в контексті 

європейської інтеграції та підйому етнічного націоналізму в окремих 

державах-членах Європейського Союзу. У висновках представлені 

перспективи та можливі сценарії врегулювання конфлікту в Каталонії 

зокрема й подолання конституційної кризи в Іспанії в цілому. 

Ключові слова: Каталонія; Іспанія; етнополітичний конфлікт; 

сецесія; «держава автономій»; конституційна криза. 
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The author considers the issue of intensification of separatist and 

secessionist sentiments in the European region and outlines the latest 
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disintegration processes. The aim of the article is to analyze the sources, 

nature and possible ways of resolving the conflict in Catalonia, which arose 

against the background of the latter's desire to gain independence and secede 

from a single Spanish state. The spatial-organizational approach, as well as the 

concept of ethno-political conflict was used to comprehend the positions of the 

parties and identify the factors of conflict dynamics. Using historical, analytical 

and comparative methods, the author considers the key stages and events of 

the conflict in Catalonia and identifies their impact on the further development 

of the region. The article also assesses the policies of the central government 

and regional authorities of Catalonia against the background of general 

political instability in Spain, as well as in the context of European integration 

and the rise of ethnic nationalism in some EU member states. The conclusions 

present the prospects and possible scenarios for resolving the conflict in 

Catalonia in particular and overcoming the constitutional crisis in Spain in 

general. 

Key words: Catalonia; Spain; ethnopolitical conflict; secession; “state of 

autonomy”; constitutional crisis. 
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Этнополитический конфликт в Каталонии: истоки 

и современность 

Автором рассмотрены вопросы активизации сепаратистских и 

сецессионистских настроений в европейском регионе и намечены 

последние дезинтеграционные процессы. Целью статьи является анализ 

источников, характера и возможных путей урегулирования конфликта 

в Каталонии, возникшего на фоне стремления последней получить 

независимость и выйти из состава единого испанского государства. 

Для осмысления позиций сторон и выявления факторов динамики 

конфликта было применено пространственно-организационный подход, 

а также концепцию этнополитического конфликта. Применив 

исторический, аналитический и компаративный методы, автором 

рассмотрены ключевые этапы и события конфликта в Каталонии и 

определено их влияние на дальнейшее развитие региона. В статье также 
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дана оценка политики центрального правительства и региональных 

властей Каталонии на фоне общей нестабильности в Испании, а также в 

контексте европейской интеграции и подъема этнического 

национализма в отдельных государствах-членах Европейского Союза. 

В выводах представлены перспективы и возможные сценарии 

урегулирования конфликта, в том числе в Каталонии и преодоления 

конституционного кризиса в Испании в целом. 

Ключевые слова: Каталония; Испания; этнополитический 

конфликт; сецессия; «государство автономий»; конституционный 

кризис. 

 

Вступ 

В останнє десятиліття, на тлі появи нових «невизнаних» і 

«самопроголошених» держав і квазідержав на політичній карті світу, 

підйом сепаратистських тенденцій спостерігається й в економічно 

розвинутих, демократично стабільних і політично стійких державах-

членах Європейського Союзу (ЄС). Це відбувається у Фландрії (Бельгія), 

Каталонії й Країні Басків (Іспанія), Північній Ірландії та Шотландії 

(Великобританія), на Корсиці (Франція), в автономних областях півночі 

Італії та в інших субнаціональних регіонах. Актуальність статті 

зумовлена необхідністю визначення причин і передумов зростання 

таких настроїв у цілому та в Каталонії зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Свого часу увага Європи й всього світу була прикута до спроб 

Каталонії провести референдум з питанням відокремлення від Іспанії. 

Політична криза, в якій опинилася Іспанія до кінця 2010-х рр. і вийти з 

якої вона поки не в змозі, не тільки ставить під сумнів ефективність 

системи політичного й економічного управління в цій країні й змушує 

задуматися про майбутнє іспанської державності й будування нації, а й 

ставить сутнісні питання про майбутнє моделі національної держави в 

об’єднаній Європій про долю європейського інтеграційного проекту. 

Серед вітчизняних дослідників, які активно займалися розвідкою 

питання здобуття Каталонією незалежності можна виокремити 

К. Вітмана, М. Мосора, І. Прохоренко, В. Ріпа, І. Філоненко; питання 
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етнополітичних конфліктів, протестів і повстань – О. Картунова, 

В. Коцура, О. Маруховську-Картунову. Проте компаративний 

аналізісторичних подій та активної фази конфлікту в Каталонії 

проводиться вперше. 

Формулювання цілей статті 

Автор ставить за мету проаналізувати джерела, характер й 

можливі шляхи врегулювання конфлікту в Каталонії крізь призму 

концепції етнополітичного конфлікту. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для аналізу ситуації в Каталонії в статті використовується 

концепція етнополітичного конфлікту. Ядром такого конфлікту, який 

іноді може приймати форму збройного протистояння, можуть бути 

питання: 1) владий можливості її перерозподілу в державі; 2)  системи 

управління,що існує та прагнення її змінити; 3) ієрархії в більшості своїй 

асиметричних владних політичних відносин; 4) бажання окремого 

колективного актора (групи, спільноти й т.д.) зміцнити або змінити свій 

владний статус, використовуючи при цьому етнічну ідентичність як 

політичний ресурс та інструмент політичної мобілізації (Kartunov, 1999). 

В основі етнополітичного протистояння (як такого, що несе в собі 

високий потенціал внутрішньополітичної напруженості, ризики та 

загрози стабільності й цілісності держави) лежать уявлення про реально 

існуючі або штучно створені, міфологізовані, надумані відмінності й 

нерівності між індивідами та групами в будь-якій сфері суспільного 

життя в полікультурному йетнічно змішаному товаристві. Ці відмінності 

й нерівності часто інтерпретуються як несправедливі, а значить, їх 

необхідно усунути або, принаймні, змусити владу вжити якісь кроки в 

цьому напрямку. 

На певній стадії розвитку конфлікту ці відмінності можуть 

здаватися одній зі сторін непримиренними або навмисно вважатися як 

такі. Для подолання таких відмінностей радикально налаштовані 

політичні сили, які виступають від імені етнотериторіальної громади, 

вже не задовольняються можливостями статусу етнотериторіальних 

автономій, а висувають проекти конфедеративного державного устрою 

або навіть (як в сучасній Каталонії) виходу зі складу єдиної держави. 
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Беручи до уваги ці міркування, етнополітичним конфліктом слід 

вважати протистояння, в якому ресурсом політичної мобілізації виступає 

етнічна ідентичність і її етноконфесійні, етнолінгвістичні, 

етнотериторіальні, етнокультурній інші проекції, що впливаютьна 

консолідацію учасників конфлікту (Kartunov, 1999). 

У випадку з Каталонією ми можемо спостерігати вертикальний 

конфлікт між центром і субнаціональним регіоном у широкому 

історичному контексті формування просторово-територіальної 

ідентичності з яскраво вираженими культурним та етнічним 

компонентами. А також подальше прагнення етнотериторіальної групи 

до різного ступеня культурної, політичної та фінансової автономії 

території всередині держави і, нарешті, вимогу сецесії владою території, 

що має політико-адміністративний статус широкої автономії 

в децентралізованій державі. Такого роду територіальне утворення 

постає не лише як відмінна від інших територія, а як окрема 

територіально-політична спільнота, яка усвідомлює свою колективну 

ідентичність, формулює й артикулює власні інтереси й заявляє про свої 

права не просто на розширення автономії, а на легітимну сецесію. 

Факторами чергового зростання сепаратистських настроїв 

у регіоні стали: 1) негативні для всієї Іспанії, у тому числідля «заможної» 

Каталонії, наслідки глобальної фінансово-економічної кризи, з якими 

центральний уряд справлявся недостатньо ефективно й швидко; 2) нові 

тенденції в економічному управлінні ЄС (зокрема, більш жорстка 

координація економічної політики країн-учасниць), які опосередковано 

сприяють посиленню централізації державного управління в країнах-

членах ЄС. Свою роль зіграли й зовнішні фактори. Референдум про 

незалежність Косово й вихід Шотландії зі складу Сполученого 

Королівства також зміцнили рішучість каталонських сепаратистів 

провести аналогічний референдум у себе в регіоні. 

Низка гучних політичних скандалів (у тому числіза участю членів 

королівської сім'ї) й урядових криз в Іспанії, падіння довіри до 

традиційних загальнонаціональних партій, хвороблива трансформація 

партійно-політичної системи (перш за все, у зв'язку з появою 

опозиційної партії «Ми можемо»/“Podemos”) сигналізували радикально 
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налаштованим регіональним політичним елітам Каталонії про настання 

відповідного моменту для реалізації планів територіальних змін у 

«державі автономій». Додатковим фактором радикалізації сталатакож 

зміна поколінь у каталонській політиці, вихід на політичну арену нових 

лідерів, котрі мають дещо відмінні погляди на те, що відбувається в 

країні й світі. 

У січні 2013 р. парламент Каталонії ухвалив декларацію про 

суверенітет і заявив про намір провести 9 листопада 2014 р. референдум 

про створення незалежної держави. На референдум планувалося винести 

два питання: «Чи хочете ви, щоб Каталонія стала державою?» і «Якщо 

так, то чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою?». 

Протистояння центру й, прагнучої до незалежності, влади автономної 

спільноти не закінчилося разом з рішенням Конституційного суду Іспанії 

у вересні 2014 р. про визнання референдуму таким, що суперечить 

Конституції. У жовтні того ж року влада Каталонії провела 

альтернативне консультаційне опитування про політичне майбутнє 

автономії. Опитування також було визнане центральною владою 

незаконним і таким,що вносить розкол у каталонське суспільство. 

В опитуванні взяли участь 37 % каталонців (близько 2 млн з 5,7 млн 

виборців у регіоні). Хоча його результати не мають прямої юридичної 

сили, характерно те, що майже 81 % опитаних відповіли «так» на обидва 

питання й трохи більше як 10 %  «так» на перше питання й «ні» на 

друге. Фактично, ідею незалежності автономії підтримали трохи більше 

як 30 % з тих, хто має право голосу в регіоні (Resultados globales…, 2014). 

Виникає питання про те, чи може в принципі регіональна влада 

будь-якої автономної спільноти Іспанії легально реалізувати своє 

прагнення виходу зі складу єдиної держави? По суті, такої можливості у 

них немає. Право законодавчої ініціативи в Іспанії належить 

центральному уряду, конгресу депутатів і сенату генеральних кортесів 

(нижньої та верхньої палат загальнонаціонального парламенту). 

Законодавчі асамблеї автономних спільнот можуть клопотати перед 

урядом лише про прийняття законопроекту або про передачу 

законодавчої пропозиції до президії конгресу депутатів. 
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Конституцією 1978 р. передбачена можливість реалізації народної 

ініціативи за поданням законодавчих пропозицій в разі, якщо вона 

набере не менше 500 тис. засвідчених підписів. Однак така процедура не 

застосовується до питань, що регулюються органічним законом, 

податкових питань, міжнародних відносин, а також питань, пов'язаних з 

помилуванням. Органічними, у свою чергу, є закони, що стосуються 

розвитку основних прав і свобод, які схвалюють статути про автономію і 

відносяться до порядку загальних виборів. Вони вимагають 

обов'язкового погодження в конгресі депутатів. 

Прихильники незалежності Каталонії прагнули надати 

націоналістичну форму протестним настроям, що загострилися, перш за 

все, у зв'язку з погіршенням стану населення через економічну кризу. 

Вони запевняли, що тільки в здобутті незалежності лежить ключ до 

вирішення виключно всіх, у тому числі соціально-економічних проблем 

Каталонії. Прихильників відокремлення спонукало діяти більш активно 

невдоволення міжбюджетними відносинами в «державі автономій» 

(на відміну від Країни Басків і Наварри, регіон не має фінансової 

незалежності від центру), активний опір центрального уряду освітній 

і мовній політиці регіональної влади, спрямованої на культурну 

дивергенцію, а також рішення Конституційного суду Іспанії про 

визнання незаконними окремих положень прийнятого у 2006 р. нового 

автономного статуту регіону й проекту референдуму 2014 р. з питання 

про вихід зі складу єдиної іспанської держави. 

Попри те, що Конституційний суд виніс рішення про визнання 

проведення референдуму про незалежність у Каталонії як такого, що 

суперечить Конституції, питання про самовизначення регіону не було 

знято з порядку денного. Про це свідчили перегрупування політичних 

сил у Каталонії, створення тактичної коаліції правих і лівих партій 

регіональних націоналістів, а також оголошення дострокових виборів в 

автономний парламент, які були проведені 27 вересня 2015 р. і носили 

форму плебісциту. 

Автономний уряд фактично відмовлявся обговорювати з 

керівництвом країни можливу зміну статусу регіону в бік розширення 

його повноважень (насамперед фінансових). Замість цього він обрав 
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шлях сецесіонізму як «єдино можливого» сценарію сталого розвитку для 

регіону, який визнає себе нацією (цивільною нацією, нацією без 

держави). 

Складно сказати, на що сподівалися прихильники 

відокремлення  виборчі коаліції «Разом за “Так”» і «Кандидатура 

народної єдності». За підсумками позачергових (що відбулися з 

ініціативи тодішнього голови автономного уряду А.Маса-і-Ґабарро) 

регіональних виборів у вересні 2015 р., ці політичні сили мали в 

автономному парламенті близько 40 % депутатських місць. Позиція 

центральної влади Іспанії та ЄС була досить чіткою: сепаратисти в 

Каталонії, як, втім, і в інших державах-членах, не мають жодних шансів. 

Центральний уряд Народної партії на чолі з М. Рахоеєм запропонувало 

автономному уряду Каталонії діалог у рамках закону як єдино можливий 

спосіб вирішення конфлікту регіону з центром. 

Незважаючи на прагнення прихильників відокремлення Каталонії 

інтернаціоналізувати конфлікт між центром і автономною спільнотою, 

ЄС завжди вважав цей конфлікт внутрішньою справою Іспанії. 

Керівництво ЄС неодноразово заявляло, що в разі отримання 

незалежності Каталонії доведеться встати в кінець черги кандидатів на 

вступ до ЄС, домогтися відповідності всім необхідним критеріям 

майбутнього членства й головне  подолати вето Іспанії, яка завжди 

буде проти вступу незалежної Каталонії в європейське інтеграційне 

об'єднання. 

Проте уряд К. Пучдемона призначив референдум про незалежність 

Каталонії в червні 2017 р. Відповідно до запиту центрального уряду 

даний референдум був визнаний Конституційним судом незаконним, 

однак він все ж відбувся 1 жовтня. Референдум був проведений не у всіх 

населених пунктах автономії й з численними порушеннями. Зіткнення 

учасників голосування з цивільними гвардійцями, які прибули в 

Каталонію за рішенням центральної влади, широко висвітлювалися в 

іспанських та іноземних засобах масової інформації. Кадри постраждалих 

у масових заворушеннях із закривавленими обличчями надзвичайно 

емоційно коментувалися в Інтернеті й обернулися для Іспанії 

безсумнівними репутаційними втратами. 
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Додатковим дестабілізаційним фактором стала спроба партії  

«Ми можемо» нав'язати іспанському суспільству дискусію про те, 

що перехідний період від авторитарної диктатури до демократії в країні 

так і не був завершений, а відтакполітичні інститути, які утворилися в 

постфранкістський період є недостатньо демократичними. Розвиваючи 

ідеї «прямої демократії», критикуючи традиційні політичні інститути й 

партії істеблішменту й використовуючи популістську ідеологію, 

ця несистемна протестна партія мала достатню кількість прихильників 

серед електорату й активно транслювала назовні свої ідеї про нібито 

недостатньо демократичний характер іспанської держави. Організована 

урядом М. Рахоя жорстка пропагандистська кампанія проти партії  

та її лідерів не дала того результату, на який розраховувала влада. 

Незважаючи на невизнання результатів референдуму Іспанією, ЄС 

і міжнародними організаціями, включаючи ООН, 10 жовтня 2017 р. 

К. Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії, хоча і 

(тимчасово) зупинив дію документа до переговорів з Мадридом,  

які фактично сам же і зірвав. 26 жовтня він передав рішення про 

незалежність регіону в автономний парламент. Це стало відповіддю на 

заяву голови іспанського уряду про намір ввести в дію ст. 155 

Конституції (призупинивши автономію Каталонії й перейшовши до 

прямого управління в регіоні з Мадрида), а також провести в регіоні 

дострокові парламентські вибори, відправивши у відставку чинний уряд 

(Ispanskaya Konstitutsiya, 1995). 

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність регіону. 

Опозиційні Народна партія Каталонії, Соціалістична партія Каталонії й 

«Громадяни  партія громадянства» відмовилися брати участь у 

голосуванні, а депутати від виборчого блоку за участю регіонального 

відділення партії «Ми можемо» при голосуванні утрималися (Kataloniia 

proholosyla…, 2017). 

Слідом за рішенням генеральної прокуратури Іспанії про початок 

процедури залучення відправленого у відставку глави каталонського 

уряду до кримінальної відповідальності за звинуваченням у заколоті 

(яке передбачає покарання до 30 років позбавлення волі), К. Пучдемон з 

деякими міністрами регіонального уряду був змушений тікати до Бельгії 
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й був оголошений в міжнародний розшук за позовом Національної 

судової палати Іспанії (Kataloniia proholosyla…, 2017). 

Вибір Бельгії для К. Пучдемона був, з одного боку, символічним: 

Брюссель фактично є столицею ЄС. З іншого боку, він сподівався не 

тільки на інтернаціоналізацію каталонського конфлікту й можливу 

участь ЄС як посередника в його вирішенні, а й на розташування або 

навіть підтримку бельгійських сепаратистів. Нарешті, він обґрунтовано 

розраховував на довгу процедуру своєї видачі іспанському правосуддю, 

результат якої був неясний і давав можливість сподіватися на 

сприятливий результат. Ба більше, часу до регіональних виборів 

залишалося зовсім небагато, а К. Пучдемон розраховував отримати місце 

в автономному парламенті й, відповідно, депутатську недоторканність 

або навіть знову очолити уряд або парламент Каталонії. 

Як не сподівалася іспанська влада, К. Пучдемон не став 

«політичним трупом» після втечі й не втратив симпатії своїх виборців за 

межами батьківщини. Іспанська юстиція змушена була незабаром 

визнати, що суд Бельгії, який би розглядав питання про екстрадицію К. 

Пучдемона і його прихильників, може і не задовольнити прохання 

Мадрида. Адвокати втікачів використовували в процесі захисту 

формальну відсутність у бельгійському кримінальному кодексі такого 

злочину, як заколот. Ймовірна відмова бельгійського правосуддя, у свою 

чергу, могла значно ускладнити хід розгляду в справі інших семи 

каталонських високопосадовців і чотирьох парламентаріїв, також 

залучених до відповідальності за статтею про заколот і заарештованих 

на території Іспанії. У підсумку 5 грудня 2017 р. з ініціативи одного з 

членів Верховного суду Іспанії міжнародний ордер на арешт і 

екстрадицію на батьківщину колишнього глави каталонської 

адміністрації К. Пучдемонай чотирьох його радників (міністрів) був 

відкликаний. При цьому ордер на арешт як і раніше діє в Іспанії, тобто 

зазначені каталонські політики можуть бути арештовані при перетині 

ними іспанського кордону. 

Вибори в автономний парламент Каталонії проводилися  

21 грудня 2017 р. з виключно високою явкою в 81,94 % (на аналогічних 

виборах у 2015 р. цей показник склав 77,44 %, у 2012 р. 69,56 %,  
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а у 2010 р.  59,95 %) (Elecciones Catalanas, 2017). Саме безпрецедентна 

явка виборців визначила результат голосування й поставила під сумнів 

результати більшості опитувань громадської думки напередодні 

виборів. Партійно-політична система в Каталонії традиційно 

фрагментована і тому політичним силам, що пройшли в автономний 

парламент часто доводилося вести довгі й важкі переговори, щоб 

сформувати стійкий коаліційний уряд. 

Однак яскрава політична перемога партії «Громадяни  партія 

громадянства», яка стоїть на позиціях соціал-лібералізму і 

постнаціоналізму, яка категорично не сприймає агресивний 

регіональний націоналізм і виступає за послідовне формування 

солідарності й громадянської ідентичності в «державі автономій», 

не стала перемогою електоральною. Сталося це завдяки особливостям 

виборчого законодавства в регіоні. При обранні депутатів автономного 

парламенту застосовується система пропорційного представництва за 

закритими партійними списками відповідно до метода д'Ондта з 

тривідсотковим загороджувальним бар'єром, при наявності якого місця 

розподіляються послідовно, одне за іншим. Це стимулює політичну 

фрагментацію і, при інших рівних умовах, робить більш вигідним 

об'єднання партій. 

Логічнимпитанням, яке постало  цеподальші сценарії розвитку 

політичної ситуації в Каталонії та в самій Іспанії. На початку, після 

проведеного референдуму на слуху залишалися лише гучні 

розтиражовані заяви К. Пучдемона про те, що народ Каталонії й 

республіканська форма правління перемогли іспанську державу з 

монархічним устроєм і горезвісну статтю 155 Конституції, а наявні у 

прихильників відокремлення регіону голоси в парламенті дозволяли 

провести новий референдум з питання про незалежність Каталонії. 

Проте свого часу уряд М. Рахоя не очікував таких результатів 

позачергових автономних виборів. Глава кабінету міністрів Іспанії 

продовжував наполягати на нелегітимності референдуму про 

незалежність, заявляючи, що діалог Мадрида і Барселони можливий 

лише в рамках закону. Стаття 155 Конституції припинила свою дію в 
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кінці травня 2018 р. як тільки було сформовано автономний уряд, куди 

увійшли представники регіональних націоналістів  прихильники 

відокремлення від Іспанії. 

На вулицях Каталонії та Барселони почалися масові протести та 

заворушення після винесення вироку каталонським політикам у справі 

про проведення в Каталонії референдуму про незалежність у 2017 р. 

Ці протести стали підживлювати конституційну кризу в Іспанії, яка 

триває і до нині. Напорядку денному все ще гостро стоїть питання про 

конституційну реформу в країні та подальшу федералізацію «держави 

автономій», у тому числіпро новий особливий статус у ній Каталонії, що 

стало б реальною альтернативою сецесії. Тепер цю життєво важливу для 

держави проблему треба вирішувати вже новому уряду соціалістів на 

чолі з П. Санчесом. У результаті вотуму недовіри кабінет міністрів правих 

сил був змушений піти у відставку в червні 2018 р.; за недовіру уряду 

Народної партії голосували соціалісти, “Podemos”) і регіональні 

націоналісти. Втім, позиції нового кабінету і його глави також є вельми 

нестійкими, а подальші перспективи досить неясними. У сенаті 

генеральних кортесів у Народної партії абсолютна більшість, тому 

ініціатива повторно ввести в дію статтю 155 Конституції, на чому 

наполягають, зокрема, представники партії «Громадяни  партія 

громадянства», при необхідності отримає достатню підтримку. 

Висновки 

Питання, яке залишається відкритим чи існує в цілому вихід з 

утвореної конституційної кризи?Згадувана стаття 155.1 іспанської 

Конституції передбачає можливість введення прямого управління в разі 

невиконання автономною спільнотою зобов'язань, що покладаються на 

неї законодавством або якщо її діяльність суперечить 

загальнодержавним інтересам. Дана правова колізія аж ніяк не є чимось 

винятковим. Подібна юридична норма в тому чи іншому формулюванні 

присутня в конституціях інших держав-членів ЄС  наприклад, ФРН 

(звідки ця норма, до речі, і була запозичена) і Італії. 

Зі схваленням абсолютної більшості сенату центральна влада 

може вжити необхідних заходів для того, щоб змусити 

автономнуспільноту виконати свої зобов'язання в примусовому порядку 
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або забезпечити захист загальнонаціональних інтересів. 

У постфранкістський період центральний уряд аж до 2017 р. не 

використав це своє виняткове право, вперше застосувавши його лише в 

умовах конституційної кризи в Каталонії. Замість цього сторони 

практикували ведення політичних переговорів і парламентську 

боротьбу, а також звернення до Конституційного суду для розв’язання 

спірних питань між центром і регіонами. 

На прикладі Каталонії необхідно визнати, що застосування 

надзвичайної правової норми в сучасній західній демократичній державі 

не дає надій врегулювати кризу в її активній фазі. Навпаки, розпуск 

регіонального парламенту й введення прямого управління центру здатні 

лише посилити сепаратистські настрої в регіоні, що й сталося у випадку з 

Каталонією. 

З одного боку, центральній владі вдалося створити досить 

ефективні механізми вертикальної взаємодії з регіонами  систему 

численних тематичних галузевих нарад на міністерському рівні й 

конференцій глав виконавчої влади центру й автономних спільнот. 

Важливим напрямком державної політики є політика регіонального 

розвитку, цілями якої служать збалансований розвиток всіх регіонів і 

зміцнення солідарності між ними, усунення територіальної нерівності 

між регіонами по комплексу різних показників і забезпечення 

максимально рівноцінних умов і якості життя на всій національній 

території. 

З іншого боку, головною і найскладнішою для іспанських 

політичних еліт стала задача формування і зміцнення національної 

державно-громадянської ідентичності як «ідентичності національно-

державної спільнотий колективної самосвідомості її громадян як членів 

такої спільноти» через політичний владний дискурс, різноманітні 

соціальні та політичні практики, інститути соціалізації та інструменти 

публічної політики. 

По суті, крім реформування «держави автономій» і її подальшої 

федералізації, реальною альтернативою планам відокремлення 

Каталонії не існує. Що ще в підсумку центральний уряд може 

запропонувати Каталонії, щоб не допустити остаточного перетворення 
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політико-інституційного конфлікту в політико-територіальний, знизити 

рівень етнополітичної конфліктності й уникнути сецесії? 

При цьому влада Каталонії фактично розробляє план формування 

квазіструктури альтернативної державності й має намір приступити до 

його реалізації. Каталонія є одним з найбільших за розмірами території, 

найбільш густонаселених (поряд з Андалусією) і значущих, з точки зору 

вкладу в загальнонаціональний ВВП, регіонів: на неї припадає майже 

16 % всього населення і близько 19 % ВВП Іспанії. Регіон належить до 

числа найбільш розвинених у промисловому відношенні й інноваційних 

територій країни. Якщо, спираючись на найпесимістичніші сценарії, 

припустити відокремлення Каталонії від Іспанії, то це обернулося б для 

«єдиної держави» справжньою економічною катастрофою. 
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УЧАСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВРЕГУЛЮВАННІ РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР 

 

Війна на Сході України, спричинена збройною агресією Російської 

Федерації, стала визначальним фактором деструктивних процесів 

усередині панєвропейської системи загальної безпеки та оборони. 

Розгортання повномасштабних військових дій на території суверенної 

держави із окупацією частини її територій створило не тільки 

загальноконтинентальний, але й міжнародний резонанс, та запустило 

невідворотній процес перегляду та переорієнтації зовнішніх зносин 

багатьох європейських держав. Загальноєвропейська спільність – 

напівконфедеративний Європейський Союз як основний стратегічний 

партнер України одразу заявив про свою готовність до мирного 

врегулювання суперечки. Дане дослідження має на меті визначити 

основні закономірності участі ЄС у потугах щодо вирішення російсько-

української війни. Стаття зосереджує увагу на комплексних програмах 

допомоги Україні та зовнішньополітичній підтримці. ЄС активно 

залучений у багато процесів проведення реформ в Україні, тому такий 

вплив повинен бути зазначеним як участі у врегулюванні внутрішньої 
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напруги в державі. Крім того, питання посилення співробітництва у 

сфері політики оборони та безпеки прописано у пунктах Угоди про 

Асоціацію між Україною та ЄС. Серед основних методів,  

які використовувалися при дослідженні, варто зазначити аналіз та 

синтез інформації, історичний та логічний методи та метод порівняння.  

Ключові слова: російсько-українська війна; ЄС; політика 

європейської безпеки; співробітництво Україна-ЄС. 
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The Participation of the European Union in the Settlement of the 

Russian-Ukrainian War: The Foreign Policy Dimension 

The war in Eastern Ukraine caused by the Russian military aggression 

was adeterminingobstacle of pan-European security and defence policy 

destructive processes. The deployment of full-scale military actions on the 

territory of sovereign state along with the occupation of a part of its territories 

have created both continental and international resonances and launched an 

unreversed review and reorientation process of many European countries 

foreign policies. Pan-European community – the semi-confederate European 

Union, as the main strategic partner of Ukraine, has immediately declared 

about its readiness for a peaceful conflict resolution. This study aims 

to identify the main EU participation regularities in efforts to settle the Russo-

Ukrainian War. The article focuses on complex assistant programmes 

to Ukraine and the foreign policy support. The EU is actively involved in many 

of Ukraine’s reform processes, so such influence should be mentioned as 

participation in the settlement of internal tensions within the country. Besides, 

the issue of the straightening cooperation in the field of defence and security is 

prescribed in theterms of the Association Agreement between the European 

Union and Ukraine. Among the main methods that were used in the study, it is 

necessary to designate the analysis and synthesis of information, historical 

and logical methods and the method of comparison. 

Key words: Russian-Ukrainian War; the EU; European security policy; 

the EU-Ukraine cooperation. 
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Участие Европейского Союза в урегулировании Российско-

Украинской войны: внешнеполитическое измерение 

Война на Востоке Украины, вызванная военной агрессией России, 

стала определяющим фактором деструктивных процессов в пан-

европейской системе общей безопасности и обороны. Разворачивание 

полномасштабных военных действий на территории суверенного 

государства совместно с оккупацией части её территорий создало 

не только общеконтиненатльный, но и международный резонанс, и 

запустило неотвратимый процесс пересмотра и переориентации 

внешних сношений многих европейских государств. Общеевропейская 

общность – полуконфедеративный Европейский Союз как основной 

стратегический партнёр Украины сразу же заявил о своей готовности к 

мирному урегулированию спора. Данное исследование нацелено на 

определение основных закономерностей участия Европейского Союза в 

попытках решения Восточноукраинского конфликта. Статья 

концентрируется на комплексных программах помощи Украине и 

внешнеполитической поддержке. ЕС активно вовлечен во многие 

процессы проведения реформ в Украине, поэтому такое влияние должно 

быть отмечено как участие в урегулировании внутреннего напряжения 

в стране. Кроме того, вопрос усиления сотрудничества в сфере обороны 

и безопасности прописано в пунктах Соглашения про Ассоциацию между 

Украиной и ЕС. Среди основных методов, которые использовались при 

исследовании, нужно обозначить анализ и синтез информации, 

исторический и логический методы и метод сравнения. 

Ключевые слова: Российско-Украинская война; ЕС; политика 

европейской безопасности; сотрудничество Украина-ЕС. 

 

Вступ 

Із початком збройної агресії Російської Федерації проти України, 

а саме окупації території Автономної Республіки Крим та початку 

військового протистояння на Сході України, Європейський Союз 

офіційновиказав своє засудження діям агресора та свою підтримку 
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територіальній цілісності і суверенітету України. Подальші дії ЄС лише 

підтвердили декламовані заяви. ЄС та Україна підтримують постійний 

діалог щодо реформування військового сектору України і наданні якісної 

технічно-матеріальної, фінансової, адміністративної та політичної 

підтримки щодо мирного врегулювання війни на Донбасі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед дослідників існує невизначеність щодо правової 

ідентифікації збройної агресії, що підтверджує непросту ситуацію 

у загальноєвропейському секторі безпеки і оборони. Зокрема, серед 

дослідників в Україні та за кордоном проблема висвітлення 

міжнародного контексту війни стає особливо актуальною. Особливо 

значущими для аналізу цієї проблематики є праці П. Мансура, Г. Гофмана, 

С. Ривза, Ю. Климчук, В. Горбуліна, В. Ливинського, В. Ліпкан, 

Ю. Радковець, С. Толстова, А. Демидовa. Значення російсько-українського 

конфлікту для європейської системи безпеки також підіймалося 

А. Єрмолаєвим, В. Ливинським, О. Литвиненком. 

Однак, варто зазначити, що дана тематика потребує більш 

активного дослідження у зв’язку із постійнимрозвитком російсько-

української конфронтації. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

У світлі вищезазначеного, наше дослідження орієнтоване 

на виділення значимості офіційного європейського втручання у 

російсько-українську війну. 

Формулювання цілей статті 

Дане дослідження має на меті проаналізувати діяльність 

Європейського Союзу щодо допомоги у врегулювання російсько-

української війни. Також, стаття аналізує переваги та недоліки 

залучення ЄС у цей процес і основні мотиви Союзу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Війна із Російською Федерацією стала одним із визначальним 

фактором зовнішньополітичного співробітництва України з ЄС,  

а на глобальному рівні вона призвела до погіршення відносин ЄС та Росії. 

Варто зазначити, що основними гаслами антиукраїнського 

протистояння на Сході та в Криму були і залишаються відкрита 
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антиєвропейська та антизахідна політика керівництва окупованих 

територій та Російської Федерації. 

Після проголошення європейського курсу Україною, 

Європейський Союз разом із партнерами підтримують офіційний Київ 

у його намаганнях впровадити стратегічно важливі реформи у багатьох 

сферах життя країни (Statement of the Heads of State..., 2014).  

Не є виключенням і воєнно-політичне співробітництво, яке в більшості 

випадків проводиться у співпраці з безпековим альянсом НАТО. Поряд із 

тим як Схід України став однією із гарячих точок на мапі світу, 

декларовані принципи безпеки та рівноваги в Європі похитнулися,  

і як наслідок, дане протистояння одразу ж набуло міжнародного змісту. 

Після початку російсько-української війни багато дослідників та 

оглядачів намагалися описати та проаналізувати причини, дію зовнішніх 

та внутрішніх факторів, які призвели до війни, а також реакцію та 

мотиви дій локальних і глобальних акторів щодо даної ситуації. 

Проаналізувавши та узагальнивши дослідження деяких із них, можна 

окреслити певні наратививійни (Tolstov, 2015). 

По-перше, варто зазначити, що європейська політична унія 

не передбачала можливості використання військових методів Росією 

у відповідь на встановлення прозахідної влади у Києві. Європейський 

Союз виявився не готовим до такого безпекового виклику у себе 

на кордонах. 

По-друге, практичне існування комплексної взаємозалежності та 

широких зв’язків між державами ставить під загрозу безпеку окремих 

держав, які не входять до колективних систем оборони та оборонних 

союзів. Також, це показує невідповідність тези щодо силового паритету 

як передумови багатополярної системи, так як окремі держави мають 

змогу концентрувати зусилля і направляти свій політичний, 

економічний, військовий вплив на пріоритетні для них напрямки. 

По-третє, виявлено невідповідність уявлень про спільну 

європейську систему безпеки із практичним досвідом перебігу кризи 

в Україні. Це проблемне питання примушує виробити нові норми 

та стратегії дій в Європі проти гібридних загроз з боку агресивних 

і потенційно агресивних держав. У зв’язку із цим, Україна опинилася 
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у ситуації важливості спільного вироблення нової стратегії оборони 

в Європі й залежності від позицій зовнішніх акторів, таких як ЄС, Росія 

та США. 

На основі цих наративів, можна виділити воєнно-політичний 

вимір участі Європейського Союзу у вирішенні російсько-української 

війни. Так як загроза в Україні вважається комплексною і для всієї 

Європи (Fiott, 2020), варто розглядати участь ЄС як комплексну. 

Переходячи конкретної участі ЄС, то варто згадати дипломатичні 

заходи, які стосувалися залученості Російської Федерації до самітів 

Великої вісімки. Остання зустріч цього дипломатичного клубу повинна 

була відбутися у російському місті Сочі (Address by President Vladimir 

Putin..., 2014), але події березня 2014 р., а саме окупації Криму 

та введення російських військ на територію України, змусили світових 

лідерів вивести РФ із цього формату. Саміт уже Великої сімки відбувся 

у Брюсселі і на ньому окремо обговорювалося українське питання і 

країни-учасники засудили дії Росії (G7 Brussels Summit Declaration, 2014). 

Поруч із тим, Європейський Союз ввів 6 березня 2014 р. перший 

етап санкцій проти Росії, який передбачав зупинку переговорного 

процесу між ЄС та РФ про пом’якшення візового режиму й нової угоди 

про партнерство (Facts and figures about EU-Ukraine relations, 2014). 

Другий етап санкцій був прийнятий Радою ЄС, яким було 

обмежено пересування та замороження активів для осіб, які були 

причетні до окупації (Council regulation..., 2014). Пізніше 21 березня до 

21 особи додалися ще 12 російських посадовців (YeS zbilsshyv na 12 osib 

spysok tykh..., 2014). Також, цимирішенням було прийнято відмову від 

саміту ЄС-Росія та будь-яких двосторонніх зустрічей членів-країн ЄС із 

Росією. Із 16 липня санкційний список був розширеним і включив у себе 

низку причетних до окупації російських компаній, на додаток 

Європейському банку реконструкції та розвитку та Європейському 

інвестиційному банку було заборонено будь-яку діяльність у Російській 

Федерації (Facts and figures about EU-Ukraine relations, 2020). Санкційні 

списки постійно оновлюються, і станом на 28 січня 2020 року у санкціях 

ЄС зазначаються 190 осіб, причетних до окупаційних дій Росії (Council 

decision..., 2020). 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

57 

Окрім заборони на діяльність в межах ЄС та блокування активів 

окремих осіб та компаній, були прийняті заходи, які обмежують 

економічні зносини країн-членів ЄС із Росією. Особливо, це стосується 

енергетики, фінансового сектору та експорту й імпорту військової 

продукції: так звана третя хвиля санкцій 29 липня 2014 р.  

(YeS zaprovadyv sanktsii tretioho rivnia..., 2014). 

Проаналізувавши санкційні пакети, ухвалені інституціями 

Європейського Союзу, можна їх класифікувати хронологічно: перший 

етап санкцій (6 березня 2014 p.), другий етап санкцій (17 березня 

2014 p.), перша хвиля другого-плюс етапу санкцій (16 липня 2014 p.), 

друга хвиля другого-плюс етапу (25 липня 2014 p., пов’язано із збиттям 

рейсу МН17 17 липня), третій етап санкцій (з 29 липня до сьогодні).  

Варто зазначити, що ЄС продовжує дії своїх санкційних пакетів, 

таким чином виражаючи підтримку територіальній цілісності України. 

Однак, з іншого боку, Європейський Союз має економічну зацікавленість 

у певному послабленні та навіть можливій відмові від санкцій 

як засудження дій агресора. У самій унії немає єдності щодо цього 

питання. Неодноразово, уряди деяких країн-членів ЄС заявляли про своє 

незадоволення санкційною політикою щодо РФ, маючи власну 

економічну, а саме енергетичну вигоду. Це питання наразі є актуальним 

для єдності та існування сполученої Європи (Yavorska, 2018). 

Участь ЄС не обмежується лише санкціями. У той же час, 

ЄС безпосередньо брав участь у Женевських мирних перемовинах 17 

квітня 2014 р. (Povnyi tekst zaiavy za pidsumkamy..., 2014). ЄС допомагає 

Україні долати гуманітарні, соціальні та економічні наслідки російської 

агресії на Донбасі. Надавши загалом понад 402 млн євро з початку агресії 

в 2014 р., Європейський Союз та його держави-члени разом 

є найбільшим гуманітарним донором, що реагує на потреби людей 

у районах, що безпосередньо постраждали від конфронтації, внутрішньо 

переміщених осіб та біженців, які залишили свої домівки в зоні бойових 

дій, а також осіб, які повернулися в місця свого постійного проживання. 

Крім того, ЄС надає підтримку для якнайшвидшого відновлення та 

співфінансує Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, для якої ЄС та його 

держави-члени є найбільшими донорами, забезпечуючи приблизно дві 
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третини як бюджету місії, так і кількості спостерігачів (The EU policy 

towards..., 2020). 

Європейський Союз також підтримує спільний проект разом із 

HALO Trust – Інструмент сприяння стабільності і миру, який розпочав 

свою роботу у серпні 2019 р. і розрахований до січня 2021 р. Основним 

завданням проекту є проведення розмінування у визволених районах 

Донецької та Луганської областей, а також розвиток потенціалу України 

в протимінній діяльності (The Instrument contributing to Stability and 

Peace..., 2020). 

Також, варто зазначити про політику ЄС щодо засудження процесу 

російської паспортизації Донбасу. Європейська Рада висловила свою 

стурбованість даним процесом у 2019 р. На основі цього Європейська 

Комісію запровадила Рекомендації з питань поводження з візовими 

заявками жителів тимчасово непідконтрольних Україні окремих регіонів 

Донецької та Луганської областей (EU guidance on the handling..., 2019). 

Висновки 

Проаналізувавши все вищесказане, можна сказати, 

що Європейський Союз на сьогодні є найбільшим стратегічним 

партнером України у вирішенні війни на Сході України, спричиненої 

збройною агресією Росії. Потуги Союзу та його намагання подолати 

кризу, яка склалася показує нам бажання до стабілізації деструктивних 

процесів, які відбуваються як ззовні, так і в середині ЄС. 

Це підтверджується фактом того, що ЄС є найбільшим донором 

фінансової, гуманітарної та зовнішньополітичної допомоги Україні. 

ЄС не зацікавлений у збереженні статусу-кво на Донбасі, на відміну від 

РФ. Принципи, закладені в основу функціонування Союзу з часу його 

створення визначили роль ЄС у війні в Україні. 

Основним недоліком ЄС у сприянні вирішенні війни є насамперед 

обмеженість участі Союзу як єдиного цілого суб’єкта міжнародних 

відносин. Рішення та вектори зовнішньої та внутрішньої політики ЄС 

залежать від бажань та вимог країн-членів. Внутрішньополітичні 

суперечки щодо доцільності підтримки України та економічного 

обмеження РФ шляхом санкційного тиску створюють певний розкол 

у фундаментальних питаннях спільного зовнішньополітичного руху. 
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Проте, Європейський Союз, як було зазначено вище, є і ще 

залишиться найбільшим «адвокатом» України на міжнародній арені. 

Лідери ЄС та країн-членів ЄС неодноразово заявляли про підтримку та 

повагу вибору європейського напрямку руху українським народом. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН БАЛТІЇ  

(ЛИТВА, ЛАТВІЯ ТА ЕСТОНІЯ) 

 

У статті досліджено питання щодо історичного шляху країн Балтії 

(Латвії, Литви та Естонії) від пострадянських держав до членів ключових 

міжнародних інститутів західного співтовариства. Визначено 

особливості специфіки здійснення процесів європейської інтеграції 

в країнах Балтії. Досліджено участь країн Балтії в основних західних 

міжнародних організаціях та інтеграційних структурах. Визначені 

виклики, які постали передЛатвією, Литвою та Естонією в процесі 

євроінтеграції. Проаналізовановідношення населення країн Балтії до 

європейської інтеграції цих країн. Також розглянуто способи 

забезпечення стійкої фінансової підтримки інфраструктурного розвитку 

країн Балтії в області оборони і безпеки.У роботі за допомогою методу 

системного та порівняльного аналізу було прослідковано еволюційний 

процес євроатлантичної інтеграції країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії). 

Ключові слова: євроатлантична інтеграція; країни Балтії; Литва; 

Латвія; Естонія. 
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Evolution of Euro-Atlantic Integration of the Baltic States 

(Lithuania, Latvia and Estonia) 

The article examines the historical path of the Baltic States (Latvia, 

Lithuania and Estonia) from the post-Soviet states to the members of the key 

Western community international institutions. The peculiarities of the 

specifics of the European integration processes implementation in the Baltic 

States are determined. The participation of the Baltic States in the main 

Western international organizations and integration structures is studied. 

The challenges facing Latvia, Lithuania and Estonia in the process of European 

integration are identified. The attitude of the Baltic States’ population to the 

European integration of these countries is analyzed. The ways of providing 

sustainable financial support for the infrastructural development of the Baltic 

States in the field of defense and security are also considered. 

The evolutionary process of Euro-Atlantic integration of the Baltic States 

(Lithuania, Latvia and Estonia) was followed by the method of systematic and 

comparative analysis. 

Key words: Euro-Atlantic integration; the Baltic States; Lithuania; 

Latvia; Estonia. 
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Эволюция евроатлантической интеграции стран Балтии 

(Литва, Латвия и Эстония) 

В статье исследованы вопросы исторического пути стран Балтии 

(Латвии, Литвы и Эстонии) от постсоветских государств к членам 

ключевых международных институтов западного сообщества. 

Определены особенности специфики осуществления процессов 

европейской интеграции в странах Балтии. Исследовано участие стран 

Балтии в основных западных международных организациях и 

интеграционных структурах. Определены вызовы, стоящие перед 

Латвией, Литвой и Эстонией в процессе евроинтеграции. 

Проанализировано отношение населения стран Балтии к европейской 
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интеграции этих стран. Также рассмотрены способы обеспечения 

устойчивой финансовой поддержки инфраструктурного развития стран 

Балтии в области обороны и безопасности. В работе с помощью метода 

системного и сравнительного анализа было прослежено эволюционный 

процесс евроатлантической интеграции стран Балтии (Литвы, Латвии 

и Эстонии). 

Ключевые слова: евроатлантическая интеграция; страны 

Балтии; Литва; Латвия; Эстония. 

 

Вступ 

Тема інтеграції трьох держав Балтії до євроатлантичних структур 

цікава насамперед тим, що на сьогоднішній день вони є єдиним 

прикладом досягнення повноправного членства в ЄС і НАТО серед країн, 

які були у складі СРСР. На даний час про свої наміри приєднатися до цих 

міжнародних структур не раз заявляли і деякі інші пострадянські 

держави: Грузія, Україна, Молдова. Однак вони тільки на шляху до 

отримання бажаного результату євроінтеграційних прагнень на 

міжнародній арені. Тож, досвід Литви, Латвії та Естонії є унікальним 

з точки зору колишніх радянських країн, і вже самим цим фактом 

заслуговує пильної уваги дослідників-практиків та науковців.  

У пропонованому матеріалі розглянуто особливості проходження 

еволюції євроатлантичної інтеграції країн Балтії (Литва, Латвія та 

Естонія). 

Формулювання цілей статті 

Метою даної роботи є аналіз історичного шляху, який пройшли 

країни Балтії від пострадянських держав до членів ключових 

міжнародних інститутів західного співтовариства. 

Методологія дослідження 

Комплексний характер визначених дослідницьких цілей і завдань 

зумовлює застосування у статті комплексного методологічного підходу, 

заснованого на сучасних системних і дослідницьких проблемах,  

що стосуються євроатлантичного процесу інтеграції країн Балтії. Цим 

запропоновано цілісний розгляд теорії в єдності концептуальних 

і прикладних аспектів. 
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Провідним методом дослідження обрано метод системного 

аналізу, що передбачає здійснення певних аналітичних процедур, 

складовою яких є послідовність дій зі встановлення структурних зв’язків 

міжзмінними чи компонентами досліджуваної системи. Слід зазначити, 

що даний метод допоміг прослідкувати еволюційний процес 

євроатлантичної інтеграції країн Балтії. 

Важливо зазначити, що в частинах, присвячених дослідженню 

особливостей євроатлантичної інтеграції Литви, Латвії та Естонії, було 

застосовано елементи структурно-функціонального аналізу. Також було 

застосовано нормативно-ціннісний метод для з’ясування значення 

конкретних чинників впливу на євроінтеграційний процес країн Балтії 

на процес їх змін щодо відносин з іншими країнами та 

внутрішньополітичних відносин усередині самих країн.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Вивчення міжнародної інтеграції та її ролі у взаєминах з ЄС 

висвітлюється в роботах багатьох дослідників. Особливо слід відзначити 

праці таких авторів, як: Б. Балашші, Д. Митрани, В. Молле, А. Спінеллі, 

Е. Хааса та ін., в чиїх роботах розкриваються окремі аспекти країн Балтії 

і перетворень, що відбулися під час становлення незалежності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Специфіка процесів європейської інтеграції в країнах Балтії має 

свою особливість. Сперши був наявний не стільки орієнтований на 

членство в Європейському союзі характер, скільки в широкому сенсі 

передбачена інтеграція в євроатлантичні блокові військово-політичні та 

економічні структури. Перші роки це прагнення було продиктовано, 

головним чином, ціннісним вибором відмови від будь-якої реінтеграції 

з іншими державами пострадянського простору. Проте, поступово, у міру 

зміцнення незалежності, сформувалося прагматичне обґрунтування 

цього вибору: процеси становлення і збереження державності, 

перебудови соціально-політичної системи нерозривно пов’язані 

з євроатлантичною інтеграцією. 

Варто зауважити, що за понад 25 років з моменту набуття 

незалежності прибалтійські держави стали учасниками основних 

західних міжнародних організацій та інтеграційних структур: 
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НБСЄ/ОБСЄ (1991 р.), ООН (1991 р.), Рада Європи (Литва і Естонія – 

в 1993 р.; Латвія – в 1995 р після пом’якшення вимог РЄ свого закону про 

громадянство), СОТ (Латвія і Естонія – в 1999 р., Литва – в 2001 р.),  

ЄС (2004 р.), НАТО (2004 р.), ОЕСР (Естонія – в 2010 р.; Латвія – в 2016 р.; 

Литва завершує переговори про вступ). Крім того, говорячи прочленство 

в Європейському Союзі, варто додати, що з 2007 р. країни Балтії 

приєдналися до Шенгенського простору, а потім стали повноцінними 

учасниками Економічного і валютного союзу, вступивши в зону євро 

(Естонія – в 2011 р., Латвія – в 2014 р., Литва – в 2015 р.) (Special 

Eurobarometer 486: Europeans in 2019). 

У 2004 р. ще на етапі переговорів про вступ, країни Балтії 

дотримувалися тактики будь-яких поступок Брюсселю задля кінцевої 

мети, наскільки можливо швидкого приєднання до ЄС. Характерна 

оцінка первісної переговорної позиції Естонії: «Естонія була крихітною, 

маловідомої країною, якій було складно щось запропонувати ЄС. Єдине, 

чим могла відзначитися Естонія, – стати найбільш енергійної і готовою 

до вступу країною, яка швидше і кращевсіх виконує «домашнє завдання» 

і не створює безглуздих і складних проблем» (Mikkel, Kasekamp, 2005). 

На відміну від Польщі, яка в процесі переговорів змогла 

домовитися про додаткове субсидування сільськогосподарських 

виробників, виділення коштів на перекваліфікацію робітників вугільних 

шахт, прибалтійські держави вступили до Європейського союзу без 

попередніх успішних домовленостей. Як результат, істотно постраждало 

сільське господарство, адже скоротилося м’ясо-молочне виробництво, 

в Латвії було повністю ліквідовано виробництво цукрового буряка, 

також закриті всі цукрові заводи, а Литва погодилася закрити 

Ігналінську АЕС. Також міграційна криза призвела до зростання 

євроскептицизму, а в Естонії навіть зумовила попадання в уряд правої 

Консервативної народної партії Естонії (EKRE). Значно сповільнилась 

й інфраструктурна інтеграція, а саме приєднання території 

прибалтійських держав до єдиних європейських транспортних 

і енергетичних мереж. 

Але з моменту вступу в ЄС і до 2019 р. країнам Балтії було надано 

33,87 млрд євро фінансової допомоги: Латвії – 10,11 млрд євро, Литві – 
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15,2 млрд євро, Естонії – 8,56 млрд євро. При цьому з 2020 р. очікувалося, 

що об’єми фінансування з Брюсселя будуть скорочені – і не тільки через 

брекзіт, а й з огляду на те, що рівень соціально-економічного розвитку 

підвищився. Одночасно в рамках регіональної політики (політики 

згуртування) ЄС кошти повинні надаватися тільки тим територіям,  

на яких ВВП за ПКС на душу населення становить менше 75 % 

середнього рівня по Європейському союзу, але дані плани також були 

скоригованими у зв’язку із світовою пандемією та кризою 2020 р.  

(Joint Communication…, 2018). 

Із підсумків європейської інтеграції важливо згадати формальні, 

але важливі для будь-яких країн Євросоюзу події – головування 

прибалтійських держав в Раді ЄС. Литва була головою в др. пол. 2013 р., 

Латвія – в пер. півріччі 2015 р., Естонія – з липня по грудень 2017 р. 

Безумовно, в міжнародно-політичній пам’яті залишаться роль Литви 

у просуванні програми «Східного партнерства» і наслідки Вільнюського 

саміту,за допомогою яких вона намагалася реалізовувати свої 

геополітичні амбіції. Віншому процес головування мав технічний 

характер, хоча не можна не відзначитипросування Естонією 

«електронногопорядку» і, в цілому, значуще місце, якеза останнє 

десятиліття зайняла ця країна на ринку електронних послуг. 

Крім того, країни Балтії беззастережно і в умовах практично 

повної згоди з боку парламентських політичних партій (як правлячих, 

так і опозиційних) підтрималиряд великих ініціатив Європейської 

комісії:  

1) Договір про запровадження Конституції для Європи; 

2) Лісабонський договір; 

3) введення т.зв. Європейського семестру; 

4) створення Європейського стабілізаційногомеханізму; 

5) прийняття Європейського фіскального пакту (Chryssochoou, 

2001).  

Литва стала першою країною, яка ратифікувала Договір про 

запровадження Конституції для Європи. Пізнішевін був ратифікований 

Латвією (2 липня 2005 р.) та Естонією (9 травня 2006 р.). Цікавим є той 

факт, що якщо в Естонії договір підтримали представники всіх шести 
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партій, що входять в парламент, то в Литві та Латвії ряд політичних сил 

виступив проти. В литовському сеймі в день голосування були присутні 

в основному депутати лівоцентристської і ліберал-центристського 

спрямування,тоді як більша частина консерваторів для голосування 

просто не зареєструвалася. У латвійському сеймі утрималися або не 

голосували представники фракцій двох «крайніх» партій – «За права 

людини в Єдиній Латвії»і «Вітчизна і свобода/ДННЛ». 

Також важливо проаналізувати такий показник успішності 

європейської інтеграції як відношення населення. З одного боку, 

як показують опитування Євробарометра, жителі в країнах Балтії 

відчувають демократичний дефіцит і не вірять в можливість впливати 

на загальноєвропейські процеси. Це, однак, не є винятковою особливістю 

прибалтійських держав і може бути характерно для будь-якої 

європейської країни (в першу чергу – «нових» членів ЄС), оскільки 

консоціативність Європейського союзу робить прийняття рішень 

предметом міжелітного консенсусу, а саму процедуру непрозорою 

(Strezhneva, 1999). 

З іншого боку, рівень довіри до інститутів ЄС в порівнянні 

з національними органами влади в країнах Балтії вище. За даними 

доповіді «Європейці в 2019 року», в Латвії «довіряють» ЄС 46 % опитаних 

(проти 38 %, які обрали варіант «не довіряю»), в Литві – 63 % і в Естонії – 

50 %. В той же час 65 % латишів і 56 % литовців не довіряють своєму 

уряду, а щодо парламентів ці значення досягають 72 % і 74 % відповідно. 

Респондентам в рамках дослідження було також поставлено питання про 

те, що особисто для них означає членство в ЄС. 64 % латишів,  

74 % литовців і 76 % естонців заявили, що для них це, впершу чергу, 

свобода пересування (свобода подорожувати, вчитися і працювати) 

в рамках всього Європейського союзу. Друге, третє і четверте місця 

в їхвідповідях зайняли наявність єдиної валюти – євро (25 % латишів, 

23 % литовців і 43 %естонців), підтримання миру (21 % латишів, 26 % 

литовців, 23 % естонців) і культурне розмаїття (25 % латишів, 33 % 

литовців, 26 % естонців) (Special Eurobarometer 486: Europeans in 2019). 

Якщо членство в ЄС забезпечує країнам Балтії економічну 

стабільність, то участь в НАТО гарантує безпеку. Тому ОПБО ЄС вони 
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з самого початку розглядали як другорядну по відношенню до НАТО, 

на доктринальному рівні званої «наріжним каменем безпеки». Особлива 

роль в рамках НАТО, безумовно, завжди відводилася взаємодії з США, 

сприйняття яких як гаранта безпеки бере свій початок ще в подіях 

1940 р. В останні кілька років, однак, під впливом деякого зниження 

уваги адміністрації Д. Трампа до східноєвропейського регіону, а також 

в очікуванні брекзіта і зміцнення франко-німецького тандему, позиція 

прибалтійських столиць щодо Постійного структурованого оборонного 

співробітництва(PESCO) стала еволюціонувати в бік пом’якшення.  

За минулі півтора десятиліття членства країни Балтії змінили 

позиції з простих споживачів безпеки під «парасолькою» НАТО 

в повноцінний факторі пріоритетний напрямок стратегічного 

планування Альянсу, обравши в якості моделі зовнішньополітичного 

позиціонування роль «останнього бастіону Заходу». Литва, Латвія 

і Естонія разом з Польщею фактично зайняли нішу «експертів по Росії» 

в рамках ЄС і НАТО, одночасно апелюючи до політичних кіл на Заході,  

що сприймає Прибалтику як «прифронтову лінію». Символічний статус 

«прифронтової держави», форпосту на східних кордонах ЄС, дозволяє 

підвищити вельми скромну дипломатичну вагу Литви, Латвії та Естонії 

на Заході і загальмувати витіснення теми Прибалтики на периферію 

уваги європейських столиць і Вашингтона (Chryssochoou, 2001). 

Останнє забезпечує стійку фінансову підтримку 

інфраструктурного розвитку країн Балтії в області оборони і безпеки,  

а саме: 

1) модернізація аеродромів в Зокняй (Литва), Емарі (Естонія), 

використовуваних в операції Baltic Air Policing (патрулювання 

повітряного простору країн Балтії), і Лиєлварде (Латвія);  

2) створення з широкою міжнародною участю центрів передового 

досвіду (в Естонії – кібернетичної безпеки в 2007 р., в Литві – 

енергетичної безпеки в 2013 р., в Латвії – стратегічної комунікації 

в 2015 р.);  

3) регулярні закупівлі (проте найчастіше застарілої) військової 

техніки та ін. 
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Втім, і самі прибалтійські держави, демонструючи євроатлантичну 

солідарність, стали одними з небагатьох країн НАТО, які довели рівень 

витрат на оборону до 2 % ВВП і навіть заявили про готовність 2030 р. 

наростити його до 2,5 % ВВП. В абсолютних цифрах ці витрати 

збільшилися з 2004 р. в Латвії – в 2 рази, в Литві – в 3 рази, в Естонії –  

в 2 рази (Special Eurobarometer 486: Europeans in 2019). 

У зв’язку з нарощуванням оборонного потенціалу країн Балтії 

можна відзначити схвалення в 2018 р. «Плану дій щодо підвищення 

мобільності», попередня розробка якого в рамках PESCO почалася якраз 

в період естонського головування в ЄС (European Parliament resolution…, 

2018). План передбачає модернізацію і перетворення транспортної 

інфраструктурикраїн ЄС в інфраструктуру «подвійного цивільно-

військового призначення» (dual civilian-military purposes) (Joint 

Communication…, 2018), причому особливу увагу буде приділено 

транспортному коридору Північне море – Балтика. Реалізація цієї 

ініціативи може виявитися значним стимулом для завершення проекту 

Rail Baltic, який отримає в цьому випадку зовсім інше наповнення. 

Висновки 

Отже, можемо стверджувати, що на сучасному етапі членство в ЄС 

забезпечує країнам Балтії економічну стабільність, а участь в НАТО 

гарантує безпеку. До того ж, за минулі півтора десятиліття членства 

країни Балтії змінили позиції з простих споживачів безпеки НАТО 

в повноцінний фактор і пріоритетний напрямок стратегічного 

планування Альянсу, що нині забезпечує стійку фінансову підтримку 

інфраструктурного розвитку країн Балтії в області оборони і безпеки, 

а саме: модернізація аеродромів в Зокняй (Литва), Емарі (Естонія), 

використовуваних в операції BalticAirPolicing (патрулювання 

повітряного простору країн Балтії), і Лиєлварде (Латвія); створення з 

широкою міжнародною участю центрів передового досвіду;регулярні 

закупівлі військової техніки та ін. 

Проте, важливо зауважити, що країни Балтії були не єдиними на 

пострадянському просторі, які максимально ефективно використали 

період епохи змін початку 1990-х рр., з не меншим завзяттям рушили 

«назад до Європи», і як і більшість країн, мали наслідки світової 
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фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., які не побороли і понині. 

Але варто звернути увагу на те, що, всупереч труднощам соціально-

економічногорозвитку, жителі прибалтійського регіону зберігають 

оптимізм щодо свого євроатлантичного статусу та мають чіткі плани для 

подальшого розвитку. 
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СОЦІАЛЬНА СТИГМАТИЗАЦІЯ ЕВТАНАЗІЇ: 

ПРИЧИНИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

  

У межах цієї статті досліджено процедуру евтаназії зі сторони 

соціального сприйняття, а саме негативну стигматизацію цього процесу 

світовою спільнотою. Розглянуто причини виникнення упереджених 

поглядів та запропоновано методи їх подолання шляхом наукового 

обґрунтування. Спростовано більшість питань, що перешкоджають 

введенню евтаназії як повсякденної практики. Використано 

компаративістський метод для аналізу рівня неприйняття процедури 

світовою громадою та визначення актуального стану її законодавчої 

закріпленості у різних країнах світу. У результаті дослідження 

визначено, що соціальній стигматизації евтаназії сприяють перепони 

медичного, релігійного і правового характеру, які формують 

в суспільстві неправильну оцінку. Подолання цього явища потребує 

прийняття евтаназії на всіх рівнях як невідворотного процесу допомоги 

невиліковно хворим людям у окремих випадках необхідності 

її застосування. Це, в свою чергу, неможливо без законодавчого 

закріплення поданої практики. Поширення евтаназії та припинення 

стигматизації потребують широкої медійної роботи юристів, медиків, 

держслужбовців, і, головне, залежить від адекватного сприйняття 

кожної людини.  

Ключові слова: евтаназія; стигматизація; смерть; світ; релігія. 

 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

72 

Kuzmych Liudmyla, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

Social Stigmatization of Euthanasia by the World Community: 

Causes and Ways of Overcoming 

This article examines the euthanasia procedure from the social 

perception point of view, namely the negative stigmatization of this process by 

the world community. The reasons for the emergence of biased views are 

considered and methods of overcoming them by scientific substantiation are 

proposed. Most of the issues that prevent the introduction of euthanasia as a 

daily practice have been refuted. A comparative method was used to analyze 

the level of non-acceptance of the procedure by the world community and to 

determine the current state of its legislative consolidation in different 

countries. The study found that the social stigma of euthanasia is facilitated by 

obstacles of a medical, religious and legal nature, which form a misjudgment in 

society. Overcoming this phenomenon requires the adoption of euthanasia at 

all levels as an inevitable process of care for terminally ill people in some cases 

the need for its use. This, in turn, is impossible without the legislative 

consolidation of this practice. The spread of euthanasia and the cessation of 

stigmatization require extensive media work of lawyers, doctors, civil 

servants, and, most importantly, depends on the adequate perception of each 

person. 

Key words: euthanasia; stigmatization; death; world; religion. 
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Социальная стигматизации эвтаназии мировим сообществом: 

причины и пути преодоления 

В рамках данной статьи исследованы процедуру эвтаназии 

с стороны социального восприятия, а именно негативную 

стигматизации этого процесса мировым сообществом. Рассмотрены 

причины возникновения предвзятых взглядов и предложены методы их 

преодоления путем научного обоснования. Опровергнуто большинство 

вопросов, препятствующих введению эвтаназии как повседневной 

практики. Использованы компаративистский метод для анализа уровня 
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неприятия процедуры мировым сообществом и определения 

актуального состояния ее законодательной закрепленности в разных 

странах мира. В результате исследования установлено, что социальной 

стигматизации эвтаназии способствуют преграды медицинского, 

религиозного и правового характера, формируют в обществе 

неправильную оценку. Преодоление этого явления требует принятия 

эвтаназии на всех уровнях как неотвратимого процесса помощи 

неизлечимо больным людям в отдельных случаях необходимости 

ее применения. Это, в свою очередь, невозможно без законодательного 

закрепления представленной практики. Распространение эвтаназии и 

прекращения стигматизации нуждаются в широкой медийной работы 

юристов, медиков, госслужащих, и, главное, зависит от адекватного 

восприятия каждого человека. 

Ключевые слова: эвтаназия; стигматизация; смерть; мир; 

религия. 

 

Вступ 

У сучасному світі головною цінністю є особистість, її унікальні 

погляди та принципи. Завдяки науковому розвитку, ширшому доступу 

до благ, людина XXI ст. має найбільш за всю історію людства шансів на 

щасливе, здорове, а головне, довге життя. Разом з тим порятунок усіх не 

є можливим, як і не є можливим вічне життя. Смертельні хвороби, 

фізичні та ментальні захворювання завдають стільки ж страждань, 

скільки створювали вони людям тисячі років тому. Через це все більше 

і більше країн легалізують штучний метод переривання життя за 

бажанням хворого. Цілком очевидно, втручання в природний хід речей 

викликає багато суперечок серед світової спільноти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Евтаназія відноситься до четвертого покоління прав людини,  

яке почалось формуватися як окрема практична галузь лише у XXI ст.,  

а тому вона потребує поглибленого дослідження та вироблення 

рекомендацій щодо її удосконалення.  

Серед сучасних учених, які поглиблено займалися вивченням 

цього питання, варто виділити С. Бородіна, А. Зільберт, Л. Красицьку, 
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С. Хімченко, О. Мірошниченко, Н. Борисевич, Ю. Дмитрієва, Б. Юдіна, 

Н. Громова, Р. Стефанчук, С. Бакуніна та О. Малиновського. 

Тему стигматизації почали досліджувати ще у XX ст. Є. Гоффман 

уперше застосував поняття стигма в своїй однойменній роботі в 1963 р. 

Основи теорії стигматизації були сформульовані в 30–70-х рр. XX ст. 

американськими вченими в галузі соціальної психології, кримінології та 

соціології – Ф. Танненбаумом, Е. Лемертом, Г. Беккером, О. Теком, 

Р. Куїнні, К. Шрагом та ін. З того часу дослідження цього питання 

здебільшого відбувається в межах зарубіжної психології. У вітчизняній 

соціології воно знайшло відображення у працях М. Чутора, 

Г. Кравченкова, І. Новожилова, С. Товщик.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Не зважаючи на те, що тема евтаназії активно обговорюється по 

всьому світу, наразі доволі мало уваги присвячено саме стигматизації 

цього процесу. Негативна суспільна думка, концептуальні погляди 

релігій є ключовими чинниками, що блокують законодавче закріплення 

можливості для людей, які дійсно цього потребують. Виходячи з вище 

наведеного, у статті наведено усталені часом застарілі погляди даного 

питання і запропоновано шляхи їх подолання.  

Формулювання цілей статті 

Головною метою цієї статті є виявлення і висвітлення причин 

формування соціальної стигматизації евтаназії та надання пропозицій 

щодо можливих шляхів її подолання.  

Виклад основного матеріалу дослідження 

Згідно з Оксфордським словником англійської мови, евтаназія 

значиться як практика припинення життя в безболісний спосіб людини 

або тварини, яка страждає на хворобу, що не піддається лікуванню 

(Euthanasia noun, 2021). 

Феномен негативного сприйняття як формування упередженого 

ставлення до об'єкта когнітивного процесу за рахунок часткової або 

повної дискредитації учасників соціальної взаємодії отримав назву 

стигматизації (Tovshchyk, 2014, p. 208).  

Соціальна стигматизація в контексті евтаназії являє собою 

упереджене ставлення до цього процесу, сформоване на основі 
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ідеологічних поглядів, та його прихильників. Вона негативно маркує 

процес чи людину, призводить до критичного сприйняття зі сторони 

інших часто без видимих на те причин. Тобто це є приписування певних 

негативних особливостей індивіду чи групі, якими вони можуть і не 

володіти. Стигма являє собою ідентифікаційне порівняння між образом 

та реальністю. Процес стигматизації дискредитує процес, явище, 

індивіда чи групу в суспільстві, що створює ряд істотних проблем. 

Стигма є основою формування стереотипу.  

Термін «евтаназія» вперше вжив Ф. Бекон ще у XVII ст.,  

щоб позначити «легку смерть». Поширеності ця тема набула в епоху 

Просвітництва, коли про неї почали говорити Шарль Луї Монтеск’є,  

Жан-Жак Руссо, Дені Дідро. Філософ Фрідріх Ніцше вважав життя 

жалюгідним, якщо воно залежить від медикаментів та спричиняє тягар 

близьким.  

Станом на 2020 р., евтаназію в певних формах офіційно було 

дозволено в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Швейцарії, Німеччині, 

Канаді, Колумбії, частині Австралії, деяких штатах США. 

Найперше евтаназію було легалізовано в Нідерландах ще у 2002 р. 

Умови, запроваджені урядом цієї країни щодо легального проведення 

процедури, залишилися актуальними і донині. Підставою для 

проведення евтаназії була смертельна хвороба або термінальний процес 

хворого (не більше півроку прогнозованого залишку тривалості життя); 

пацієнт, зазнавав сильних фізичних або моральних страждань 

(ментальна смерть через відчуття себе як соціального тягара, депресія 

через фактичне припинення активної життєдіяльності).  

Просити дозволу на проведення евтаназії мали право особи яким 

виповнилося 12 років. Регламент такої процедури займав близько 

одного місяця. За цей час хворий мав кілька разів письмово підтвердити, 

що його рішення добровільне та усвідомлене, не нав’язане 

та не викликане психічними недугами, що піддаються лікуванню 

(наприклад депресією). Остаточне рішення приймав консиліум 

незалежних лікарів. Головною умовою евтаназії було законодавче 

дотримання процедури (Euthanasia, 2021). 
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Наразі схожі правила діють і у Бельгії, які були запроваджені 

з 2002 р. Ця країна стала другою після Нідерландів, де дозволено 

евтаназію дітей та першою, в якій скасовано вікові обмеження. У Бельгії 

стала доступна евтаназія не тільки для людей дорослого віку,  

а й до неповнолітніх, які страждають на невиліковну хворобу.  

Для проведення такої операції потребується консультація лікарів,  

за участі психотерапевта або психолога. Крім того, в обов’язковому 

порядку отримується згода від батьків (Cohen-Almagor, 2009). 

Своєрідна практика штучної смерті людини є у Швейцарії. Назагал 

евтаназія, проведена лікарем, заборонена законодавством,  

але асистоване самогубство дозволено. Саме тут діє клініка,  

де проводиться найбільше операцій по умертвінню людей у світі.  

Її позиціонують як некомерційну організацію, що має на меті 

забезпечення гідної смерті для своїх пацієнтів (Wer Ist DIGNITAS, 2021).  

Сама ж процедура неприйняття евтаназії та її суспільна 

стигматизація відбувається переважно через етичні, медичні, релігійні 

та юридичні чинники. 

Цілком очевидно, головна причина стигматизації процесу 

штучного переривання життя є етична сторона цього процесу. Масова 

думка прирівняює евтаназію до суїциду, адже результат аналогічний – 

умисне спричинення власної смерті. Самогубство являє собою 

неконтрольований процес, евтаназію ж, навпаки, часто називають 

асистованою смертю, тобто надається можливість контрольованого 

відходу в медичних умовах, і, головне, людям, які страждають від 

невиліковних хвороб та, внаслідок цього, відчувають нестерпні болі. 

Евтаназія розглядається як цивілізоване осмислення смерті хворих  

в сучасному суспільстві. Її прихильниками є ті індивідууми, які бажають 

самостійно вирішити як, коли та за яких обставин їм піти з життя.  

До цієї категорії також належать смертельно хворі люди та їх оточення. 

Часто евтаназію також ототожнюють з убивством людей 

з фізичними вадами, що мало місце ще в часи Спарти або ж з програмою 

умертвіння «Т-4» («Акція Тіргартенштрассе 4») – євгенічною програмою 

німецьких націонал-соціалістів із стерилізації, а в подальшому 

і фізичному знищенню душевнохворих, розумововідсталих та 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

77 

спадковохворих. Як наслідок під знищення підлягали непрацездатні 

особи (люди з інвалідністю, а також хворі понад 5 років). Спочатку 

винищувались тільки діти до 3-х років, а потім всі вікові групи (Aktion 

T4, 2021). 

Очевидно, що такі методи були поширені в країнах, що мали 

проблеми з демократичним устроєм. В усіх країнах, що легалізували 

евтаназію на сьогодні, панує народовладдя. І, звісно ж, евтаназія є 

добровільною, що ніяк не має відношення до вищеперерахованих 

тортур.  

Інша сторона прийняття евтаназії – це попередження можливих 

смертей та самогубств. Немає нічого дивного у намаганні полегшити 

біль людини, особливо якщо вона спричинена невиліковними 

хворобами. Не у всіх, у такому стані пацієнтів, є можливість спілкуватись 

з психологами чи приймати відповідні лікі, і не у всіх є рідні, які готові 

підтримати смертельно хворого. Легальна смерть може бути одним 

із способів вирішення цієї проблеми за умови неможливості допомогти 

іншим шляхом та небажання хворого приймати цю допомогу. 

Набагато гірше, коли люди намагаються спричинити полегшення 

у такий спосіб самостійно. Як-от у Австралії у 2003 році, коли на реакцію 

призупинення практики евтаназії через втручання федеральної влади, 

прихильники евтаназії почали поширювати набори «Відходу  

по-австралійськи («Aussie Exit Bag»), які складались з контейнеру 

з монооксидом вуглецю і пластмасового трубопроводу для вдихання 

смертельного газу. Таким чином кампанія на чолі з Філіпом Ніцке 

намагались допомогти літнім людям, які страждали від невиліковних 

хвороб, піти з життя. Щоб уникнути карної відповідальності, набори 

видавались без інструкцій (In Australia, «suicide kits» are distributed free of 

charge, 2003). Варто вказати, що на тепер ця хімічна сполука 

використовується для евтаназії тварин. 

Однієї з причин проти застосування евтаназії часто називають 

можливе нав’язування швидшої смерті літнім людям їх рідними,  

які бажають заволодіти спадком чи навпаки позбутися тягаря у вигляді 

немічної людини. Натомість згода на проведення евтаназії в тих країнах, 

де вже вона дозволена, не є швидким та простим процесом, адже до 
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нього залучаються спеціальні комісії, що протягом тривалого часу 

досліджують ситуацію. Аналогічний варіант дій може бути 

запровадженим і для визначення упереджених мотивів чи тиску на 

людину, яка воліє щоб до неї застосували евтаназію. Психологи 

в взаємодії з соціальними службами часто надають коректну оцінку 

стану хворого і його зацікавленості в евтаназії. 

Також доволі футуристичним, але цілком поширеним 

переживанням, особливо молоді, є можливість застосування насильної 

евтаназії у майбутньому. Основна суть цього погляду полягає в тому, що 

процес штучної смерті може бути вигідним на державному рівні, адже 

урядам не потрібно буде більше виділяти гроші на соціальне 

забезпечення пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями, таким 

чином збільшиться відсоток працюючої частини населення. Але на тепер 

у світі росте тенденція до збільшення кількості демократичних рухів. 

Наприклад, згадаймо мітинги «Black lives matter» у 2020 р. Люди активно 

висловлювали свою позицію, відчуваючи, що їх права зазнають утисків 

або ж можуть їх зазнати у найближчому майбутньому. Можна лише 

уявити яких суспільних процесів набуде примусова евтаназія. 

На наш погляд, якими б етичними принципами не керувалися 

противники евтаназії, її легалізація, як мінімум, припинить підпільні 

спроби умертвіння людей, що системно відбувається по всьому світу, і, 

як максимум, підвищить рівень гуманності щодо теми смерті. Однак – 

це питання не просте. У ньому є низка проблемних засад, які потребують 

своєї визначеності і оцінки. Щодо окремих із них. Перша – це медична 

перепона і її зміст полягає в наступному.  

Проведення евтаназії людини відбувається у медичних установах, 

але з дотриманням всіх необхідних процедур її виконання, в тому числі 

законодавчих. Тому, з медичної сторони має бути виокремлено 

категорію хворих, до яких можливе застосування евтаназії. Для цього 

необхідна детальна оцінка стану їх здоров’я із обов’язковим залученням 

у цей процес психологів, психотерапевтів та інших фахівців відповідного 

профілю. У такому відборі є важливий чинник і він пов’язаний 

із визначенням страждань невиліковно хворого, що можна вважати 

підставою для штучного прискорення смерті такому пацієнтові.  
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Взяти до прикладу онкологічні захворювання. Вони мають таку ж 

тривалу історію, як і розвиток цивілізації. Однак, на тепер, є прогрес  

і в цьому питанні, адже без проблем можна діагностувати виникнення 

пухлин в людей на ранніх стадіях. Завдяки інноваціям у медичній сфері, 

люди більше не помирають на ранніх етапах виявлення цієї хвороби. 

Хіміотерапія та інші методи лікування значно подовжують і полегшують 

їм життя. 

Коли ж з терапевтичної точки зору вже нічого не можна вдіяти 

для того, щоб зупинити хворобу, в лікарів ще залишаються засоби,  

які вони можуть і повинні застосовувати не для подовження життя 

хворого, а для поваги до нього і боротьби з недугою. Ці засоби 

становлять звичайну допомогу і паліативну допомогу. З точки зору 

медицини зазначені поняття не є тотожними. Під звичайною допомогою 

мають на увазі забезпечення хворого харчуванням та гідрадацією, 

відсмоктування бронхіальних виділень, лікування виразок,  

які виникають унаслідок лежачого положення. Під паліативною – 

медичну допомогу невиліковно хворому пацієнтові, яка скерована радше 

на боротьбу із симптомами, аніж із основною причиною хвороби.  

Для цього хворому призначають процедури, які полегшують його 

існування. Паліативна допомога включає в себе, наприклад, онкотерапію 

(хірургію, радіотерапію, хіміотерапію), яка застосовується до пацієнтів, 

стан яких дозволяє боротися лише із симптомами хвороби (Euthanasia, 

2009). 

Таку паліативну допомогу часто розглядають як альтернативу 

евтаназії, оскільки часто незахищені верстви населення не мають 

достатньо коштів, щоб підтримувати дороговартісне лікування.  

Онкологія далеко не єдина у списку хвороба, що завдає 

нестерпних страждань людині, і, відповідно, породжує нові розмови про 

доцільність штучного переривання життя. Наприклад, Річард Ніксон,  

37-й президент США, після першого інсульту написав звернення до 

лікарів із проханням не подовжувати його життя штучними заходами 

у випадку повторного крововиливу в мозок, якщо він не матиме змоги 

у такому разі особисто висловити свою волю. Хоча на той час 

федеральним судом була заборонена евтаназія, волю Ніксона виконали 
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(Humphry, 2019). 

Схожою смертю помер і президент Франції Ф. Міттеран, у якого 

було діагностовано рак останньої стадії. Він свідомо припинив приймати 

ліки. ЗМІ називало цей вчинок мужнім, а евтаназія була легалізована 

у Франції лише через 8 років, у 2006 році (Ex-French prez Mitterrand’s 

death was by euthanasia, 2012). 

З вище наведених прикладів доходимо думки про те, що лікування 

виправдане лише тоді, коли воно направлене на повернення здоров’я 

пацієнту. Штучне подовження життя лише посилює страждання хворих 

та людей, що їх оточують.  

Наступною, не менш складною перепоною у легалізації евтаназії, 

або ж навіть широких публічних обговорень, є релігія, яка і донині 

відіграє велику в житті багатьох людей. У своїй більшості релігійні рухи 

виступають за цінність життя, відповідно, перервати його означає 

вчинити гріх. Особливо це помітно у християнстві, де смерть являє 

собою апогей, місце зустрічі людини з Богом. Штучне переривання 

процесу заважає людині пройти її шлях повністю, відчути як всі радості, 

так і весь біль. Люди вірять, що якщо їх життя в руках Божих, то вони 

повинні довіритися Творцю і в питанні смерті. До того ж, ця релігія 

розглядяє страждання, біль як можливість спокутувати гріхи, вчинені 

людиною за життя. Згідно з християнським ученням, страждання, 

особливо під час останнього моменту життя, мають особливе місце 

у Божому розумінні. Вони є свідченням участі у стражданнях Ісуса Христа 

та його спасительній жертві. Тому переважно християни надають 

перевагу поміркованому вживанню знеболюючих засобів, аби 

добровільно прийняти принаймні частину страждань у злуці зі 

страждаючим і розп'ятим Христом. Згідно з Учительським Урядом 

Церкви, «ніхто й ніщо не може дати дозвіл на вбивство невинної 

людської істоти – чи то плоду, чи ембріона, дитини чи дорослого, старця, 

невиліковно хворого чи того, хто перебуває при смерті. Крім того,  

ніхто не може прагнути цього вбивчого акту для себе самого чи для 

іншої людини, довіреної його відповідальності, й не може давати 

дозволу на те вбивство ані безпосередньо, ані опосередковано. Жодна 

людина не може наказувати робити це законним шляхом ані взагалі 
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дозволяти таких дій. Тут постає суттєве питання про порушення Божого 

закону, про образу гідності людської особи, про злочин проти життя,  

про замах проти людини як такої» (Sacred Congregation, 1980). 

Ще у 2002 р. Папа Римський Іоанн Павло II заявив,  

що використання медичного обладнання для рятування життя хворого 

у деяких випадках може вважатися «непотрібним та неповажним 

ставленням до пацієнта» (Pope John Paul II, 2002).  

Схожу думку поділяють і дві інші монотеїстичні релігії – іудаїзм  

та мусульманство. Вони наголошують на необхідності саме паліативної 

допомоги. Незважаючи на обтяжливість, людині має бути надана опіка, 

полегшення болю та духовна допомога, а права і гідність самого хворого 

мають бути захищені законодавством. Медичні працівники зобов’язані 

надавати допомогу для забезпечення релігійної підтримки. Важливим 

чинником є недопущення тиску на лікаря у проведенні процедури 

евтаназії, якщо це суперечить його релігійним поглядам. Тиск має бути 

зупиненим і на вмираючих пацієнтів.  

Іслам же в цьому питанні займає ще більш різку позицію, ніж 

християнство. Людина – лише служитель, господарем життя якої є 

творець. В Корані сказано: «Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив 

Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це – можливо,  

ви зрозумієте!» (6:151), «І не вбивайте одне одного! Воістину, Аллах 

Милосердний до вас!» (4:29) (Human rights in Islam, 2021). 

Ці аяти демонструють основоположний погляд на життя кожного 

мусульманина. Лише Всевишній вирішує скільки кому жити і коли 

померти. 

Натомість, буддизм, як гнучка і лояльна релігійна система, часто 

відрізняється в концептуальних засадах залежно від того, в яку культуру 

її було асимільовано. Але серед загальних можливо виділити прагнення 

зустріти смерть в свідомості, тому буддисти часто відмовляються від 

знеболювальних. Евтаназія в буддизмі вважається недопустимою. 

У сучасному осмисленні цього питання, віруючі, що є 

прихильниками евтаназії, апелюють до того, що люди страждають лише 

з тієї причини, що їхнє життя вже було штучно продовжене лікарями, без 

втручання яких вони б умерли багато раніше. Релігія стає менш 
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категоричною для її застосування. Деякі віруючі люди схильні зараз 

двояко дивитися на евтаназію, вбачаючи в ній дещо інше, ніж гріх, що 

свідчить про коливання раніше стійких релігійних засад. Ця особливість 

засвідчує одну з основних рис сучасного світу, а саме мінливість.  

Ще однією із нагальних перепон застосування евтаназії є 

юридична складова цього питання. Наріжною залишається проблема 

необхідності легалізації евтаназії для подальшого вироблення правової 

практики, що узаконюватиме та регулюватиме зазначену процедуру. До 

того ж, реалії сьогодення змушують теоретиків права розглядати це 

питання не лише в контексті допомоги невиліковно хворим, а й в праві 

на гідну смерть. 

До числа міжнародних нормативно-правових актів, що регулюють 

право на життя і тим самим, побічно, питання про евтаназію, відносяться 

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. (Zahalna 

deklaratsiia prav liudyny, 1948), Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права від 16 грудня 1966 р. (ст. 6) (Mizhnarodnyi pakt pro 

hromadianski i politychni prava, 1966), Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. (ст.2) (Konventsiia pro 

zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, 1966).  

Глибинною, закладеною в ДНК, причиною стигматизації є 

неготовність суспільства на даному етапі свого розвитку прийняти 

можливість людини регулювати смерть. Сенсаційні винаходи 

супроводжують людство з початку його зародження, але коли науковий 

прогрес торкається теми біологічних змін, спрацьовують механізми 

страху. Людство XXI ст. не готове прийняти вживлення чіпів у мозок, 

хоча захоплюється розумними протезами (Cao, 2019). Інстинкт 

виживання перед можливою (навіть якщо ми усвідомлюємо 

її відсутність) небезпекою часто зупиняє людей від подальшого 

розвитку, особливо коли це стосується такого неконтрольованого 

процесу як смерть.  

Накладення стигми на явище евтаназії буде припинене лише за 

двох умов: легалізація та масова медійна робота. Необхідно усвідомити, 

що існуюча дилема у прийнятті евтаназії як розповсюдженої практики 

має насамперед не медичний чи науковий, а, швидше, соціальний, 

https://observer.com/author/sissi-cao/
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етичний, релігійний, правовий і культурний характер. 

Ось чому суспільству має бути донесено в зрозумілій формі, що: 

– лікування смертельно хворих забирає кошти у тих, хто має надію 

на подальше оздоровлення; 

– людина повинна має право на гуманну смерть, яку обере 

самостійно, а не суспільство. 

А тому, найпершими завданнями як для кожної держави, так і 

окремо кожної особи мають стати: 

– визначення евтаназії як явища (самогубство, акт милосердя, 

реалізація основоположних прав); 

– аналіз усіх за і проти; 

– вивчення практики евтаназії в країнах, де є доступною ця 

процедура. 

Лише після зважених всіх складових, за і проти, наданих 

медиками, психологами, юристами, громадськістю можлива зміна 

суспільної думки у питанні евтаназії та впорядкування її діяльності на 

законодавчому рівні. 

Висновки 

Узагальнюючи вище викладене у питанні соціальної 

стигматизації евтаназії доходимо думки про наступне: 

1. Евтаназія передбачає собою процедуру припинення життя в 

безболісний спосіб людини або тварини, яка страждає на хворобу, що не 

піддається лікуванню. 

2. Компаративістський аналіз окремих країн світу доводить, що 

евтаназія має місце на існування, хоча далеко не всюди вона є 

легалізованою процедурою діяльності. 

3. Соціальна стигматизація являє собою упереджене ставлення до 

цього процесу, сформоване на основі ідеологічних поглядів його 

прихильників та інших чинників, що пов’язані із старістю людини та її 

немічністю, насильницької евтаназії тощо. 

 

4. Соціальній стигматизації евтаназії сприяють перепони 

медичного, релігійного і правового характеру, які додають проблем 

в соціум щодо неправильного формування в суспільстві цього важливого 
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питання, яке стосується життя і смерті людини.  

5. Механізм вирішення проблематики досліджуваного нами 

питання вбачаємо в наступному: глибинному аналізі евтаназії 

як невідворотного процесу допомоги невиліковно хворим людям; 

правдивій поінформованості суспільства у питанні евтаназії та 

у окремих випадках необхідності її застосування; можливій легалізації 

цього процесу діяльності на законодавчому рівні.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ У СВІТОВІЙ НАУЦІ 

 

Системний, комплексний характер інноваційної діяльності 

полягає в складності й багатогранності поняття інновації. Воно містить 

широкий спектр нововведень з різним ступенем інноваційності, 

які застосовуються в різних галузях і сферах діяльності, 

що застосовуються на різних ринках тощо. Класифікація інновацій 

відіграє важливу роль, оскількидає змогу не лишевпорядкувати 

сформовані уявлення, але і є засобом пошуку та виявлення 

малодосліджених питань інноваційної діяльності. Закономірності,  

що є характерними для одних видів інновацій, можуть не проявлятися 

або мати навіть протилежний характер для інших видів, що часто 

призводить до розбіжностей у висновках різних теорій інновацій.  

Саме тому стаття присвячена аналізу еволюції концепцій інновацій, 
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їх аспектів і видів. Спочатку аналізуються поява та еволюція різних 

концепцій визначення інновацій, надалірозглядається розвиток 

концепцій інновацій з історичної точки зору, а потім здійснюється огляд 

типів класифікацій інновацій, досліджених у літературі. Основною метою 

статті є визначення тенденцій розвитку концептуалізації та розуміння 

інновацій з часом. 

Ключові слова:інновації; типологія інновацій; інноваційність; 

подвійно-дихотомічна класифікація інновацій; багатошарова 

класифікація інновацій. 

 

Kurotchyn Liliia, Master Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 

Evolution of Innovative Concepts in World Science 

The systemic, complex nature of innovation is the complexity and 

versatility of the innovation concepts. It includes a wide range of innovations 

with varying degrees of innovation, which are applied in different industries 

and areas of activity, applied in different markets, etc. The classification of 

innovations plays an important role, as it allows not only to organize the 

formed ideas, but also is a means of finding and identifying little-studied 

issues of innovation. The patterns that are characteristic of some types 

of innovation may not manifest themselves or even have the opposite 

character to other types, which often leads to contradictions in the conclusions 

of different theories of innovation. That is why the article is devoted to the 

analysis of the evolution of innovation concepts, their aspects and types. First, 

the emergence and evolution of different innovation concepts are analyzed, 

then the development of innovation concepts from a historical point of view is 

considered, and then a review of the classifications types of innovations 

studied in the literature. The main purpose of the article is to identify trends in 

conceptualization and understanding of innovations over time. 

Key words: innovations; typology of innovations; innovativeness; 

double-dichotomous classification of innovations; multilayer classification of 

innovations. 
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Эволюция инновационных концепций в мировой науке 

Системный, комплексный характер инновационной деятельности 

заключается в сложности и многогранности понятия инновации. 

Оно содержит широкий спектр нововведений с разной степенью 

инновационности, которые применяются в различных отраслях и сферах 

деятельности, применяемых на различных рынках и т. д. Классификация 

инноваций играет важную роль, поскольку позволяет не только 

упорядочить сложившиеся представления, но и является средством 

поиска и обнаружения малоисследованных вопросов инновационной 

деятельности. Закономерности, характерные для одних видов 

инноваций, могут не проявляться или иметь даже противоположный 

характер для других видов, что часто приводит к противоречиям в 

выводах различных теорий инноваций. Именно поэтому статья 

посвящена анализу эволюции концепций инноваций, их аспектов и 

видов. Сначала анализируются появление и эволюция различных 

концепций определения инноваций, в дальнейшем рассматривается 

развитие концепций инноваций с исторической точки зрения, а затем 

осуществляется обзор типов классификаций инноваций, исследованных 

в литературе. Основной целью статьи является определение тенденций 

развития концептуализации и понимания инноваций со временем. 

Ключевые слова: инновации; типология инноваций; 

инновационность; вдвойне-дихотомическая классификация инноваций; 

многослойная классификация инноваций. 

 

Вступ 

Протягом останніх тридцяти років інновації стали синонімом 

розвитку націй, технологічного прогресу та рушієм успіху в бізнесі. 

Сьогодні інновації – цене просто «створення чогось нового», а й панацея 

для вирішення низки проблемних питань у різних сферах життя. Термін 

«інновація» дедалі частіше використовується представниками різни 

професій –політиками, маркетологами, спеціалістами з реклами та 

консультантами з управління – неяк сувора наукова концепція,  
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а як метафора чи політична обіцянка, що несе в собі позитивний 

розвиток і успіх. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед вітчизняних дослідників, які займалися розвідкою 

концепцій інновацій можна виділити Л. Білоусову, Ю. Буковицьку, 

К. Кириленко, А. Наумовець,Т. Скрипко, Л. Федулової та багатьох інших. 

У їх дослідженнях викладено матеріал, що стосується чинників і джерел 

появи, ролі, класифікації інновацій. Серед класиків і сучасних зарубіжних 

науковців, які займалися вивченням концепції інновацій беззап.речно 

слід відзначити Ф. Бетса, Т. Брайана, М. Додгсона, П Квінтаса, Д. Мессі, 

Й. Шумпетера. 

Проте, проаналізувавши наявні роботи ми дійшли висновку, 

щотеоретична розробленість інноваційноїпроблематики є ще 

недостатньою, оскільки до сих пір відсутнє загальноприйняте 

визначення терміну «інновація». А також досьогодні не існує єдиної 

чітко структурованої системи класифікації інновацій. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження процесу еволюції концепцій 

інновацій. Автором розглядаються різні аспекти та концепції інновацій, 

визначаються ключові тенденції їх розвитку. У статті також 

здійснюється аналіз розвиткуконцепцій інновацій в історичній 

ретроспективі. Актуальність роботи полягає уформуванні та висвітленні 

типів класифікацій інновацій та визначенні ключових тенденцій їх 

розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

У класичній інтерпретації Й. Шумпетера технічна зміна 

визначається як «історична і незворотна зміна способу виробництва 

речей» і «творче руйнування» (Schumpeter, 1934). Він доводив,  

що економічний розвиток просувають інновації – вході динамічного 

процесу, в якому нові технології замінюють старі, назвавши цей процес 

«творчим руйнуванням». З точки зору Шумпетера, «радикальні» 

інновації породжують великі руйнівні зміни, тоді як інновації,  

що покращуються, «інкрементальні» (вдосконалені) безупинно рухають 

вперед процес змін (Oslo Manual…, 2005, р. 34–35). Відповідно до цього 
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визначення технічні зміни на практиці можуть бути реалізовані  

у формах, що стосуються: 

– впровадження товарів (продуктів), які є новими для споживачів 

або вищої якості, ніж їх попередні аналоги; 

– впровадження виробничих методів, що є новими для конкретних 

галузей та економічної діяльності, в яких вони використовуються; 

– відкриття нових ринків; 

– використання нових джерел сировини чи інших необхідних 

матеріальних/нематеріальних цінностей; 

– впровадження нових форм конкуренції, що призводять до 

структурних змін у галузях їх реалізації. 

Відповідно до концепції Й. Шумпетера, інновації пов'язані зі 

змінами (великими (радикальними) або малими (поступовими)),  

які мають значний вплив на структурні зміни в окремих галузях та 

сегментах ринку. При цьому підході нові методи виробництва не 

обов'язково базуються на нових наукових відкриттях. Перше 

використання технологій, які вже використовувались в інших галузях, 

також можна віднести до нових методів. Оскільки інновації пов'язані  

з процесами виробництва продукту та його використанням, зміст цієї 

концепції в міжнародному розвитку базується на різних принципах,  

і кожна група визначень має свої специфічні характеристики  

(Linton, 2002). 

Основні визначення та типи інновацій (які іноді називають 

«формами» або «типологією» інновацій) встановлюються Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Керівництво зі збору 

та аналізу даних з інновацій (Керівництво Осло) визначає інновацію 

як«впровадження нового або значно вдосконаленого продукту (товару 

чи послуги), або процесу, нового методу маркетингу або нового 

організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць чи 

зовнішніх відносин» (Oslo Manual…, 2005, р. 46). 

Різноманітність характеристик інноваційності виражається у 

багатьох різних визначеннях поняття «інновація». Різні визначення 

інновацій відображають широкий спектр аспектів інновацій (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Трактування терміну «інновація» окремими дослідниками 

Дослідник (и) Зміст терміну «інновація» 

Бетс Ф. 
Уведення новацій і нововведень різного ступеня 
новизни і радіусу дії у виглядіпродуктів, технологій, 
ринків, галузей господарств, сфер застосування. 

Брайан Т. 
Процес, у якому інтелектуальний товар (винахід, ноу-
хау або ідея) набуває економічного змісту. 

Мессі Д., 
Квінтас П., 

Уїлд Д. 

1) Перше використання нового продукту, процесу або 
системи; 
2) процес, який містить такі види діяльності,  
як дослідження, проектування,розробка та 
організація виробництва нового продукту, процесу 
або системи. 

Додгсон М. 

Наукова, технологічна, організаційна та фінансова 
діяльність, що призводить докомерційного введення 
нового (або поліпшеного) продукту або нового 
(абополіпшеного) виробничого процесу або 
обладнання. 

Федулова Л. 

Результати наукових досліджень та розробок, 
спроможні поліпшити технічні,економічні, споживчі 
характеристики наявної продукції, процесів, послуг 
або статиосновою нової. 

Скрипко Т. 

Процес розробки, впровадження, експлуатації 
виробничо-економічного тасоціально-
організаційного потенціалу, який покладений в 
основу новації. 

Закон України«Про 
інноваційнудіяльність» 

Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології,продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого,адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшуютьструктуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 
Джерело: Буковецька, 2014 

 

Аналіз визначень інновацій показує, що з моменту перших 

дефініцій обговорення інноваційних аспектів еволюціонувало. Інновація 

розглядається не лише як процес змін або фізичного об'єкта, але і як 

інструмент змін та умова цієї зміни.Проте можна чітко простежити два 

основних підходи до визначення інновацій, які мають у своїй основі 
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традиційні погляди Й. Шумпетера: 1) інновація є кінцевим результатом 

інноваційної діяльності (статика); 2) інновація – це процес 

впровадження нового, у результаті чого досягається успіх (динаміка). 

Відповідно до еволюції концепцій інновацій були розроблені різні 

типи інновацій. Класифікація інновацій пройшла довгий шлях свого 

історичного розвитку від «класичних» інновацій продуктів і процесів до 

таких екзотичних типів, як «інновації блакитного океану» та «економні 

інновації». Тут основний акцент буде зроблено не на процесі історичного 

розвитку класифікації інновацій, а на способах класифікації типів 

інновацій. Отож можна виділити кілька видів класифікації інновацій: 

1. «Різнотипна» класифікація.Згідно з нею усі типи інновацій згруповані 

в декілька неперехресних класів. Ця класифікація є найбільш поширеною 

в літературі. «Класичною» типологією інновацій тут є класифікація типів 

інновацій, запропонована ОЕСР. Основні типи інновацій відповідно до 

методології ОЕСР можна узагальнити наступним чином (табл.2). 

 

Таблиця 2 

Типологія інновацій у методології ОЕСР 

Тип інновації Сфера застосування Характеристика 

Інновація 
товару 

Інновації, пов’язані з 
товарами та послугами. 

Суттєві вдосконалення 
технічних характеристик, 
компонентів та матеріалів 
продукту з метою підвищення 
зручності використання чи 
інших функціональних 
характеристик. 

Інновація 
процесу 

Впровадження нових або 
значно вдосконалених 
методів виробництва або 
транспортування товару, нові 
або удосконалені методики 
надання послуг. 

Значні зміни в технології, 
виробничому обладнанні 
та/або процесі. 
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Продовження таблиці 2 

Маркетингова 
інновація 

Впровадження нових методів 
маркетингу, включаючи 
суттєві зміни в дизайні або 
пакуванні товару під час його 
зберігання, просування на 
ринку та ринкових цін. 

Підвищення рівня 
задоволеності споживачів, 
створення нових ринків або 
нових, більш сприятливих 
позицій на ринку для 
виробничих кампаній з метою 
збільшення обсягу продажів. 

Організаційна 

інновація 

Впровадження нових форм і 

методів організації бізнес 

кампаній, організації робочих 

місць та зовнішніх зв’язків. 

Впровадження нових ділових 

практик в організації робочих 

місць або у зовнішніх 

відносинах, раніше 

використовуваних для 

організаційного методу, що 

представляє результат 

реалізації стратегічних 

рішень. 

Джерело: сформовано автором на основі (Oslo Manual…, 2005) 

 

2. Іншим підходом до класифікації інновацій є багатошарова 

класифікація інновацій. Ця типологія інновацій виділяє кілька рівнів 

класифікації інновацій. Одну з перших (або можливо першу) 

класифікацію такого типу можна знайти в роботах Джонсона та Джонса 

(1957). Слід зазначити, що там автори також використовували термін 

«нові продукти», тоді як мали на увазі«інновації»: «... Що таке новий 

продукт? Існують «вдосконалені продукти», «нові види використання», 

«нові ринки збуту старих продуктів», «пов'язані нові продукти»,  

«не пов'язані нові продукти» та інші терміни загального користування. 

Ідентифікація нової функції продукту…» (Johnson and Jones, 1957,  

p. 51–52). Вчені розрізняють два напрямки інноваційності (технологічна 

та ринкова) та три ступені цієї інноваційності в кожному напрямку  

(табл. 3). Слід зазначити, що аналогічний тип класифікації інновацій 

буде повторений у майбутніх дослідженнях (наприклад, Moore, 2005). 

Але в цих нових дослідженнях автори вже використовуватимуть термін 

«інновація» у прямому його визначенні. 
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Таблиця 3 

Приклад багатошарової класифікації інновацій 

Тип інновації 
Ступінь 

технологічної 
інноваційності 

Характеристика 

Жодних змін на ринку 

Переформатування 
Вдосконалена 

технологія 

Підтримання оптимального балансу 
витрат, якості та доступності у 
формулах наявної продукції 
компанії. 

Заміна Нова технологія 

Пошук нових та кращих 
продуктів,процесів виробництва 
для наявних продуктів компанії 
та/аботехнологій, які ще не 
використовуються компанією. 

Зміцнення ринку 

Мерчендайзинг 
Жодних 

технологічних 
змін 

Збільшення обсягу продажів 
наявним споживачам. 

Удосконалення 
продукції 

Вдосконалена 
технологія 

Удосконалення наявних продуктів 
для підвищення попиту споживачів 
та рентабельності продукції. 

Розширення 
асортименту 

Нова технологія 
Розширення асортименту товарів за 
допомогою нових технологій. 

Новий ринок 

Нове використання 
Жодних 

технологічних 
змін 

Пошук нових груп споживачів,  
які можуть використовувати наявні 
товари. 

Розширення ринку 
Вдосконалена 

технологія 

Охоплення нових групспоживачів 
шляхом модифікації 
наявнихтоварів. 

Диверсифікація Нова технологія 
Розширення груп споживачів,  
які обслуговуються шляхом 
розвитку нових технічних знань. 

Джерело: сформовано автором на основі (Johnson and Jones, 1957) 

 

3. Подвійно-дихотомічна класифікація типів інновацій. Цей тип 

класифікації інновацій охоплює дві дихотомічні класифікації інновацій 

одночасно. Детальний аналіз цієї класифікації типів інновацій подано у 

роботі Абернаті та Кларка (1985) Автори розрізняють 
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радикальні/закономірні та вузькоспеціалізовані/широкопрофільні типи 

інновацій (табл. 4). 

Таблиця 4 

Приклад подвійно-дихотомічної класифікації типів інновацій 

Тип інновації Визначення інновацій Характеристика 

Закономірні 
інновації 

Включає зміни, які 
ґрунтуються на 
встановленій технічній 
та виробничій 
компетентності та 
застосовуються до 
наявних ринків та 
споживачів. 

Може мати значний вплив 
на характеристику 
продукції й сприяти 
зміцненню та закріпленню 
не тільки компетентності 
у виробництві, але й 
зв’язків із споживачами та 
ринками. 

Радикальні 
інновації 

Руйнує та робить 
усталену технічну та 
виробничу 
компетентність 
застарілою. 

Застосовується до наявних 
ринків та споживачів, 
змінює параметри 
конкуренції, а також 
привносить зміни в 
необхідну технічну 
компетентність. 

Вузькоспеціалізова
ніінновації 

Максимізація продажів, 
при якій окремай чітко 
визначена технологія 
вдосконалюєтьсяабо 
змінюється таким 
чином, що підтримує 
нову маркетингову 
спрямованість. 

У деяких випадках 
створення вузького 
профілю передбачає 
справді незначні зміни в 
технології, але при цьому 
вони здійснюють вагомий 
позитивний вплив на 
виробничі системи та 
технічні знання. 

Широкопрофільні 
інновації 

Визначає базову 
конфігурацію продукту 
та процесу, а також 
встановлює технічні та 
маркетингові програми, 
які будуть керувати 
подальшим розвитком. 

Визначаєзагальну 
структуру галузі, широкі 
рамки, в яких буде 
відбуватися та 
розвиватися конкуренція. 

Джерело: сформовано автором на основі (Abernathy, Clark, 1985) 
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Завдяки аналізу різних підходів до класифікації інновацій маємо 

наступну картину типів інновацій: 

1) Такі типи, як інновації процесів, інновації товарів, інновації 

послуг тощо, є базовими та з’являються у різних дослідженнях з питань 

інноваційної типології. 

2) Наступним блоком типів інновацій є типи інновацій, 

класифіковані за ступенем інноваційності. Тому тут радикальні, 

проривні або революційні інновації можна класифікувати як «сильні 

інновації», тоді як не радикальні або незначні інновації будуть 

розглядатися як «слабкі інновації». 

3) Нарешті, інновації можна класифікувати у дихотомічній формі. 

Тут можна виділити наступнідискусійні пари типів інновацій: 

відкрита/закрита інновація, радикальна/закономірна, продукт/процес 

тощо. 

На завершення можна відзначити, що інноваційна типологія має 

приблизно такий самий шлях розвитку, як і сама концепція інновації. 

Вона перетворилася з більш-менш структурованої системи на дуже 

складну йнеймовірноструктуровану систему класифікації. Крім того, 

основну частину цієї класифікації навряд чи можна визначити як 

класифікацію в прямому її значенні. 

Висновки 

У статті наведено аналіз понять, аспектів, визначень та типів 

інновацій. З цього аналізу можна зробити наступні висновки: 

1) Концепція інновацій має довгу історію розвитку. До кін. XIX ст. 

інновації та новаторивідверточиприховано заперечувалися та 

зневажалися суспільство. З останніх десятиліть XIX ст. й до 1960-х рр. 

інтерес до інновацій зріс і булозапочатковано наукове підґрунтя для 

дослідженняінновацій. 1960–1990 рр. можна назвати «золотим віком» 

концептуалізації інновацій. У цей період були розроблені ключові 

концепції інновацій, а також добре структурована методологія та моделі 

для аналізу інноваційних процесів. Однак у 2000-х рр. інновації дедалі 

більше ставали популярним словом, і концепція інновацій починає 

набувати розмитих значень. Інноваційні моделі переходять з макрорівня 

на рівень окремихпідприємств. Також не існує єдиного й 
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загальновизнаного розуміння інноваційної концепції. 

2) Типологія інновацій перейшла від більш-менш добре 

структурованої системи до системи з великою кількістю різних 

елементів. Зараз на ряду з усталеними типами інновацій (наприклад, 

інновація продуктів чи процесів) існують і зовсім нові типи інновацій 

(наприклад, економні інновації чи органічні інновації). Ці нові типи 

інновацій різні автори часто називають по-різному йчасто не мають 

загальнозрозумілої концепції. 

3) Аспекти інновацій розвиваються від «інновації як процесу» та 

«інновації як об’єкта» до більш детальної, включаючи інновації як 

інструмент змін та інновації як контекст змін, а також інновації як 

здатність людини щось робити та інновації як самі зміни. 

4) Тенденції еволюції концепцій та типології інновацій ставлять 

перед теоретиками інноваційних досліджень наступні завдання: 

 розробка нової загальновизнаної та більш конкретизованої 

термінології для нових типів та концепцій інновацій; 

 класифікація нових концепцій та типів інновацій у чітко 

структуровану систему; 

 розробка чітких критеріїв для диференціації справжньої 

інновації від «кардинальних змін», «незначних поліпшень» та інших 

новинок, новацій та реформ, які насправді не можна трактувати як 

інновації. 

Зрештою проблемою буде вдосконалити визначення інновацій та 

класифікацію типів інновацій, впорядкувати їх у зручний та зрозумілий 

набір визначень, понять і типів, які корисні для науковців та практиків. 

Проте для практиків приватного сектору це надзвичайно важливо, 

оскільки це свідчить про те, що за останні роки з’явилося забагато різних 

концепцій, які скоріше стосуються маркетингового та рекламного 

секторів, а не збільшення реальногоприбутку компанії. 

У політичній сфері визначенняінновацій повинно наголошувати 

на їх потенційному впливі на певні політичні та суспільні цілі, але вони 

потребують чіткого трактування й за межами відповідних залучених 

громад. Загальну інновацію потрібно розглядати як тривалу інвестицію. 

Отже, подальшим завданням для наукових розвідок є необхідність зміни 
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підходів до розуміння природи інновацій та їх наслідків. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ВІДНОСНО КРАЇН СНД 

(В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ІЗ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ) 

 

У статті розглядаються поняття зовнішньої політики її значення, 

мета та завдання. Досліджено зовнішню політику України на основних 

етапах її незалежного розвитку. Аналізується вплив різних чинників 

на відносини з основними партнерами на світовій арені. Проведено 

аналіз розвитку зовнішньої політики відносно країн СНД (в умовах 

гібридної війни із Російською Федерацією). Проаналізовано 

концептуальні підходи до формування та реалізації основних напрямків 

і пріоритетів зовнішньої політики української держави. У центр 

дослідження поставлені найбільш важливі аспекти двосторонніх 

відносин України з усіма країнами СНД в політичній і економічній 

сферах. Особливу увагу приділено питанню значення пострадянського 

простору для України. У статті використано ключові документи, 

що визначають напрямок розвитку двосторонніх відносин, в т. ч. Закон 

України «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», воєнна 

доктрина України, дано оцінку перспективам розвитку російсько-

українських відносин на сучасному етапі. Зроблено висновок, 

що двосторонні відносини в найближчій перспективі навряд чи 

продемонструють динаміку до нормалізації, особливо з урахуванням 

обраного курсу російського керівництва. 

Ключові слова: зовнішня політика; національні інтереси; Україна; 

Росія; Європейський Союз. 
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Foreign Policy of Ukraine in Relation to the CIS Countries  

(in the Context of a Hybrid War with the Russian Federation). 

The article considers the concept of foreign policy, its meaning, purpose 

and objectives. It is studied the foreign policy of Ukraine at the main stages of 

its independent development. The influence of various factors on relations 

with major partners on the world stage is analyzed. The article looks into the 

development of foreign policy towards the CIS countries (in a hybrid war with 

the Russian Federation). Conceptual approaches to the formation and 

implementation of the main directions and priorities of the foreign policy of 

the Ukrainian state are analyzed. The study focuses on the most important 

aspects of Ukraine's bilateral relations with all CIS countries, in the political 

and economic spheres. Particular attention is paid to the importance of 

the post-Soviet space for Ukraine. The article mentions the key documents 

that determine the direction of development of bilateral relations, including 

the Law of Ukraine “On the Fundamentals of the Domestic and Foreign Policy”, 

the Military Doctrine of Ukraine, assessed the prospects for the development 

of the Russian-Ukrainian relations at the present stage. It is concluded that 

bilateral relations in the near future are unlikely to show the dynamics of 

normalization, especially given the chosen course of the Ukrainian leadership 

and the rupture of ties with Russia in all areas. 

Key words: foreign policy; national interests; Ukraine; Russia; 

European Union. 
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Внешняя политика Украины по отношению к странам СНГ  

(в контексте гибридной войны с Российской Федерацией). 

В статье рассматривается понятие внешней политики ее значение, 

цели и задачи. Исследована внешняя политика Украины на основных 

этапах ее независимого развития. Анализируется влияние различных 

факторов на отношения Украины с основными партнерами на мировой 

арене. Проводится анализ развития внешней политики в отношении 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

101 

стран СНГ (в условиях гибридной войны с Российской Федерацией). 

Проанализированы концептуальные подходы к формированию 

и реализации основных направлений и приоритетов внешней политики 

украинского государства. Центром исследования являются наиболее 

важные аспекты двусторонних отношений Украины со всеми странами 

СНГ в политической и экономической сферах. Особое внимание уделено 

вопросу важности постсоветского пространства для Украины. В статье 

упомянуты ключевые документы, определяющие направление развития 

двусторонних отношений, включая Закон Украины «Об основах 

внутренней и внешней политики», военная доктрина Украины, дана 

оценка перспективам развития российско-украинских отношений 

на современном этапе. Делается вывод, что двусторонние отношения 

в ближайшей перспективе вряд ли продемонстрируют динамику 

к нормализации, особенно с учетом выбранного курса российского 

руководства. 

Ключевые слова: внешняя политика; национальные интересы; 

Украина; Россия; Европейский Союз. 

 

Вступ 

Одне з важливих місць в системі зовнішньополітичних 

пріоритетів України посідають відносини з країнами-членами СНД. 

Відносини між Україною та СНД визначаються економічними 

і політичними обставинами та регулюються національним 

законодавством. 

Ефективною формою співпраці в рамках СНД Україна вважає 

розвиток двосторонніх відносин і політичного співробітництва. Не менш 

важливим аспектом є співробітництво України з країнами-членами СНД 

у економічній та культурній сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

В Україні опубліковано чимало робіт із зовнішньоекономічних 

і політичних відносин України з країнами-членами СНД. Предметом 

нашого дослідження є зовнішня політика України. Серед українських 

вчених дослідженням проблеми зовнішньої політики присвячені роботи 

З. Герасимчука, Л. Голопатюка, Л. Горбача та ін. Серед вчених, 
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які аналізують зовнішньоекономічну діяльність можна назвати 

А. Рубана, Ю. Пахомова, Д. Яновського, Т. Затонацьку. Основою окремих 

висновків дослідження стали праці А. Ладюк, Г. Тараненка, М. Нікітіної, 

Т. Сисоєвої, які в своїх роботах багато уваги присвятили питанням 

міжнародних економічних відносин і вивченню факторів впливу на 

зовнішньоекономічну діяльність. 

Серед вітчизняних досліджень з різних аспектів формування 

зовнішньоекономічних і політичних відносин заслуговують на увагу 

публікації професорів Є. Гайдара, Л. Зубченко, В. Мунтіяна та ін. 

Ґрунтовними є дослідження М. Дідковського, В. Клочко, 

які досліджували актуальні проблеми економіки, особливо 

зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення 

інтеграційних зв'язків. Деякі аспекти, що стосуються проблем 

взаємовідносин Росії і України, знайшли своє відображення в роботах 

З. Герасимчука, Л. Горбача, Р. Євзерова, В. Горбуліна, А. Ладюк, 

А. Вассермана. Ряд авторів, в тому числі, Р. Євзеров і В. Сиденко вивчали 

російсько-українські відносини в контексті європейської інтеграції. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз зовнішньополітичного курсу України 

відносно країн СНД, дослідження сучасного стану гібридної війни 

України із Російською Федерацією та пошук шляхів вирішення 

конфлікту. 

У поданому дослідженні було здійснено пошук взаємоприйнятної 

моделі взаємовідносин України і Російської Федерації в новітньому 

просторі безпеки, проведено ґрунтовний аналіз українсько-російських 

економічних відносин у зв’язку із агресією Росії проти України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Проведений Інститутом світової політики аудит зовнішньої 

політики України з’ясував, що 54,1 % опитаних жителів України 

вважають, що ключовим пріоритетом зовнішньої політики повинен бути 

пошук нових ринків збуту, інакше кажучи її економізація (Golopatiuk, 

2013). 

Важливо, що не зважаючи на певні коливання, цей пріоритет мав 

високу підтримку представників різних регіонів, професійних сфер 
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та вікових категорій, і таким чином, ми можемо говорити про певний 

консенсус серед населення нашої держави. З іншого боку, економізація 

(як правило у вигляді економічної дипломатії) є обов’язковим 

елементом зовнішньої політики розвинених країн (і не тільки 

розвинених). Крім того, питання економічних аспектів зовнішньої 

політики розглядалося як важлива складова науки про міжнародні 

відносини. 

В Україні це питання активно обговорюється як на експертному, 

так і урядовому рівні. Разом з тим, практика економізації часто 

не відповідає базовим потребам. Особливо такий стан речей став 

очевидним внаслідок агресії Росії проти України. Руйнація країною-

агресором двосторонніх відносин є не тільки приводом для 

відтермінування вирішення цього завдання, а, навпаки, вкрай 

актуалізувала його, особливо що стосується сфери економічної безпеки 

та економічного забезпечення безпекового сектору. 

Загальна спрямованість, зміст та основні завдання 

зовнішньополітичної діяльності України, пріоритети в розвитку 

її двосторонніх і багатосторонніх відносин визначаються цілою низкою 

чинників, різних за своєю природою і ступеня впливу. 

Засади зовнішньополітичної діяльності України наразі сформовані 

основними критеріями та складовими, котрі використовуються задля 

зміцнення та відстоювання позицій України на міжнародній арені, 

просування своїх національних інтересів, співпраці української держави 

із ін. країнами та міжнародними організаціями, і звичайно, 

для забезпечення захисту української діаспори, що проживає 

за кордоном.  

Якщо говорити про створення та формування самої структури 

міжнародних відносин, то варто зазначити, що вона знаходиться під 

впливом двох протилежних між собою тенденцій, котрі мають прояв 

як на глобальному так і на регіональному рівнях. Однією із тенденцій 

є дезінтеграція та децентралізація тоталітарної системи, котра бере свої 

початки ще із «холодної війни». Завдяки впливу даної тенденції держави 

колишнього соціалістичного порядку фактично зазнали розпаду, 

але попри це, більшість з них стали незалежними та мононаціональними. 
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Поява України на політичній карті світу є одним із результатів 

дезінтеграційних процесів. З перших днів існування, новостворена 

держава Україна зазнала чисельних проблем при створенні ринкової 

економіки, зовнішньої та внутрішньої політики. 

У зовнішньоекономічній сфері Україні довелося практично 

з нульового рівня налагоджувати і будувати відносини з ін. державами, 

в тому числі з найближчими сусідами, створювати договірно-правову 

базу для розвитку дво- і багатосторонніх відносин, закладати основи 

нового економічного співробітництва з різними країнами світу на нових 

ринкових засадах, відкривати дипломатичні представництва, готувати 

дипломатичні кадри тощо. У свою чергу, говорячи про дезінтеграцію, 

можна зробити висновок, що даний процес не включає в себе розрив всіх 

раніше існуючих зв'язків між державами. Багато з таких зв'язків, а також 

пов'язаних з ними проблем, успадковуються і зберігаються, здійснюючи 

значний вплив на контакти нових держав із зовнішнім світом. 

Одним із ключових питань, з якими зіштовхнулась Україна 

в процесі розпаду СРСР, стало питання кордонів. Україна змушена була 

вирішувати проблеми делімітації і демаркації, відповідного 

облаштування своїх кордонів з колишніми радянськими республіками, 

а нині новими незалежними державами, такими як Молдова, Білорусь, 

Російська Федерація. Варто зазначити, що інколи доводилося тривалий 

час шукати способи вирішення конфліктів, які виникали між Україною та 

сусідніми країнами щодо територій та кордонів(наприклад спір 

з Румунією щодо прибережної зони навколо острова Зміїний 

вирішувався у міжнародному суді). 

Стабільне та міцне стратегічне партнерство України із 

ін. країнами є однією із ключових засад її зовнішньополітичної 

діяльності. Україна є складовою системи стратегічних відносин 

з провідними державами світу, що свідчить про важливість нашої 

держави на міжнародній арені. Але варто ще і ще розвивати свою 

значущість, надійність та спроможність бути ефективним та стабільним 

партнером, шляхом залучення до схеми розподілу функцій у системі 

міжнародних відносин та безпеки. 
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Проте, сьогодні головне завдання механізмів стратегічного 

партнерства – це отримання міжнародної допомоги Україні в боротьбі 

з головною загрозою національній безпеці, а саме агресії Росії. Поряд 

зі зміцненням відносин в рамках існуючих структур, Україна повинна 

ініціювати створення тимчасових союзів, що складається з країн, 

найбільш впливових у системі міжнародних відносин. Перевага таких 

груп держав є у тому, що вони можуть бути створені швидко і вирішити 

ряд конкретних завдань. Зміцнення міжнародних гарантій безпеки, 

збереження суверенітету і територіальної цілісності є одним із ключових 

завдань стратегічних відносин України зі світовими державами, серед 

яких відносини зі Сполученими Штатами є найбільш важливими.  

Протидіючи агресії, Україна прагне спиратися на існуючі 

домовленості з США, включаючи Хартію про стратегічне партнерство, 

та використовувати інструменти для активізації міждержавного діалогу, 

активно пропонуючи нові напрямки співпраці, спрямовані на залучення 

України до глобальних процесів як повноправного суб’єкта. 

Наразі США залишається основним ключовим партнером України 

у протидії збройній агресії Росії. Завдяки цьому фактору наша країна 

може поставити за мету досягнення нового рівня американського 

партнерства та розширення можливостей двостороннього 

співробітництва у військовій галузі, зокрема отримання статусу 

великого американського союзника поза межами НАТО як пріоритетне 

зовнішньополітичне завдання найближчого часу на майбутнє. 

Воєнна агресія Росії створює унікальну можливість для 

актуалізації регіонального партнерства у військовій сфері. Україна може 

виступити ініціатором розширення меж співробітництва в ГУАМ до 

воєнно-політичного рівня, залучення нових партнерів, зокрема Румунії, 

Болгарії, Туреччини. Якщо говорити про ширший формат, то створення 

неформального об’єднання (за участю України та її надійних партнерів – 

країн Балтії, Швеції, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії) накшталт Малої 

Антанти після Першої світової війни як прикладу проведення країнами 

регіону, що мають різний розвиток, але спільні загрози, узгодженої 

політики щодо стримування зовнішньої агресії і посилення взаємної 

безпеки (Pron, 2014). 
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Для України важливо діяти у напрямку зміцнення відносин із 

державами СНД, котрі є нашими партнерами, негативно ставляться до 

агресивної поведінки Росії та зможуть підтримати Україну. На території 

Білорусі та Казахстану, де розміщенні численні анклави 

«російськомовних» громадян, уряд та жителі цих країн надзвичайно 

стурбовані непередбачуваною поведінкою свого «союзника». 

Окремою, дуже важливою формою міжнародної підтримки 

України в сучасних умовах є зусилля у виробленні спільного підходу до 

подальшого дипломатичного й економічного тиску на Росію. Режим 

санкцій, застосований міжнародною спільнотою проти Російської 

Федерації, на сьогодні є безпрецедентним і з огляду на кількість 

учасників, і на масштабність їхніх дій. Вирішальну роль відіграють, 

безперечно, санкції ЄС і США. Водночас не варто применшувати і вплив, 

що справляють санкції, запроваджені Канадою, Японією, Норвегією, 

Швейцарією, Австралією, Новою Зеландією (загалом близько  

40-ка країнами світу), а також Парламентською асамблеєю Ради Європи 

(Taranenko, 2017). 

Сьогодні перед Україною стоять найсерйозніші від часу 

проголошення незалежності у 1991 р. виклики. Анексія Криму, «гібридна 

війна» на Сході України, великі людські жертви в тому числі серед 

мирного населення, вимушене переселення майже двох мільйонів осіб, 

руйнування інфраструктури та втрата істотної частини промислового 

потенціалу склали загрозу самому існуванню незалежної України. 

Саме тому вдала і виважена зовнішня політика є реальним важелем 

підтримки стабільності в країні. Події останніх років в Україні 

є надважливими не лише для нашої країни, а й для світу. Їх можна 

порівняти за значенням із «руйнуванням Берлінського муру, 

Балканським конфліктом, боротьбою Сполучених Штатів зі світовим 

тероризмом, падінням диктаторських режимів у арабському світі. 

Україна стала точкою перетину нових можливостей і загроз (Troyan, 

2014). 

У сучасному світі у пошуках шляхів виходу з кризи в Україні та 

навколо неї формуються механізми врегулювання міжнародних 

конфліктних ситуацій, які повинні забезпечити перспективи світового 
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порядку. Радикальне врегулювання кризи в Україні стало би рушійною 

силою не тільки для збереження основ сучасного світового порядку,  

а і було би повчальним для агресора. Але, як показали події останніх 

років, криза тривала, а спроби зупинити агресора поки що є 

безуспішними. У таких надзвичайно складних умовах Україна будує свою 

зовнішню політику, забезпечуючи свої інтереси різними векторами. 

Потреба в європейській інтеграції робить євроатлантичний вектор 

розвитку зовнішньої політики України вирішальним. Глибокі політичні 

та економічні зміни в Україні відповідно до європейських стандартів 

внутрішньої та зовнішньої стабільності та безпеки є необхідною умовою 

реалізації цього вектора. 

Що стосується зовнішньої та безпекової політики України, 

то варто зазначити те, що вона має передбачати можливості просування 

на одному із важливих стратегічних напрямів – формування Балто-

Чорноморської підсистеми міжнародної безпеки і співробітництва 

з метою активізації процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, 

організації спільної протидії імперським амбіціям РФ, врегулювання 

локальних конфліктів і подолання їх наслідків. Реалізація такої стратегії 

обумовлює активізацію різноманітних форм партнерства країн регіону 

із відповідними структурами НАТО та ЄС, з ключовими державами 

Заходу в різних галузях оборони та безпеки, економічного і політичного 

співробітництва (Gorbulin, 2017).  

Слід визнати, що самостійно протистояти загрозам з боку Росії 

Україна поки що не може. Асоціація з ЄС та партнерські стосунки з НАТО 

хоч принципово і не розв’язують проблем ефективного протистояння 

новітнім загрозам (окупація Криму і «гібридна війна» все ще тривають), 

але альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції України  

не існує. Україна перебуває в так званій «сірій зоні» безпеки. 

Позаблоковість нашої держави зводить до мінімуму можливості 

реалізації національних інтересів у зовнішньополітичній сфері.  

Щоб не стати об’єктом геополітичної конкуренції між Заходом і Сходом, 

для України життєво необхідною є участь у системах колективної 

безпеки, які діють в Європі та на євроатлантичному просторі. Зміст та 

завдання східного вектора зовнішньополітичної діяльності України 
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полягає у забезпеченні ефективного протистояння російській агресії 

та відновленні територіальної цілісності України (Kormich, 2009). 

Розпочавши агресію проти України, Росія тим самим зруйнувала 

і так не дуже міцні відносини стратегічного партнерства з Україною.  

Аби протистояти натиску Росії, Україна має реалізовувати політику 

стримування та локалізації збройного конфлікту. Оскільки певні 

території України окуповані і наразі їх звільнення є проблематичним, 

Україна вдається до блокування окупованих територій, 

щоб не допустити їх розширення. Хоч і «гібридна», але все-таки війна, що 

для України відбувається в умовах стримування вимагає створення  

і підтримання ефективної системи оборони на стратегічних напрямках 

та динамічного розвитку військово-технологічного потенціалу,  

що неможливо забезпечити без стабільної, ефективної економіки. 

«Гібридна війна», розв’язана проти України Росією, є війною 

не лише за території, а й за «душі і серця» людей. З огляду на це, одним із 

ключових завдань має стати ефективна протидія російській 

інформаційній агресії. Одним із завдань, що стоять перед українськими 

дипломатами, політичними та громадськими діячами є донесення до 

світової спільноти, що Україна сьогодні, жертвуючи собою, тим самим 

зупиняє Третю світову війну. А відтак необхідно мобілізувати зусилля 

світової спільноти для зупинення російської агресії, надання військово-

технічної підтримки та гуманітарної допомоги, реалізації миротворчих 

заходів та активізації переговорного процесу.  

Необхідно також активізувати дипломатичні зусилля щодо 

посилення санкцій та політичної ізоляції Росії, бо часто звучать 

висловлювання, що «світ стомився від українських проблем»,  

а продовження санкцій є економічно невигідним. Україні ж в ході 

реалізації східного вектора важливо також зміцнювати відносини з 

державами СНД, які не поділяють агресивної політики Росії та 

активізувати з ними політичну взаємодію і торговельно-економічне 

співробітництво. З огляду на такі обставини як анексія Криму й 

підписання Угоди про асоціацію з ЄС актуалізувався південний вектор 

зовнішньополітичної діяльності України, а саме необхідність створення 

умов для економічного просування на південь. 
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Одним із шляхів реалізації цього завдання є активізація співпраці 

України з ГУАМ у форматі Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. 

Важливим є об’єднання зусиль держав щодо реалізації Угоди про 

асоціацію і створення зони вільної торгівлі. Стратегічним партнером 

України в Чорноморському регіоні також є Туреччина. Таким чином, 

перед українським суспільством стоять величезні виклики, основним  

з яких є збереження територіальної цілісності та незалежності держави. 

Реалізація цього надважливого завдання неможлива без консолідації 

суспільства і без виваженої, мудрої і послідовної зовнішньої політики та 

залучення якомога більше країн до співпраці із Україною, підтримання 

рівноправних партнерських міжнародних зв’язків. Зовнішньополітична 

діяльність будь-якої країни і в будь-який період є віддзеркаленням 

внутрішньополітичної ситуації і реальним важелем забезпечення 

її стабільності і розвитку.  

Одержавши реальні можливості формувати власну – без 

узгодження із Москвою – зовнішню політику, Україна активізувала свою 

участь у міжнародних організаціях, членом яких вона була ще до 

проголошення незалежності (ООН, ЮНЕСКО та ін.) та здобула членство  

в інших авторитетних організаціях (ЄБРР, МВФ, ОБСЄ, Рада Європи, СОТ 

та ін.).  

Україна стала повноцінним суб’єктом міжнародних відносин. 

Проте успішній реалізації зовнішньополітичного курсу України заважали 

ряд проблем – як внутрішніх – нестабільність політичного курсу, 

недотримання демократичних принципів, що двічі призводило до 

революцій, незавершеність реформ, що стояло на заваді європейській та 

євроатлантичній інтеграції України, супротив значної частини 

суспільства вступові в НАТО; так і зовнішніх – невизначеність 

зовнішньополітичного курсу, багатовекторність, в якій переважав 

російський вектор, недооцінка загрози з боку Росії. Всі ці, та ряд інших 

обставин були реальною перешкодою реалізації зовнішньополітичного 

курсу України на європейських засадах. Виклики, що постали перед 

Україною в 2014 р. – збройна агресія Росії, анексія Криму, окупація 

частини територій – змусили по-новому розглядати завдання зовнішньої 

політики. 
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Якщо до 2014 р. можна було сумніватися в доцільності вступу  

в НАТО, то 2014 р. став своєрідною «точкою неповернення», коли стало 

зрозуміло, що альтернативи вступові в НАТО немає. Курс на європейську 

і євроатлантичну інтеграцію відтоді став гарантією збереження 

територіальної цілісності і незалежності України. Збройна агресія Росії 

є викликом не лише для України, а й для всього світу загалом, і для 

Північноатлантичного блоку зокрема. Зупинивши російську агресію, 

НАТО продемонструє здатність рішуче і переконливо реагувати на 

загрози миру, переконає світ у беззаперечній підтримці стабільності 

у світі. Сьогодні, в тому числі і з огляду на російську агресію проти 

України, НАТО повертається до своєї головної міжнародної ролі 

й історичної місії – збройного захисника й миротворця. Та курс на 

європейську і євроатлантичну інтеграцію вимагає від України серйозних 

кроків щодо реформування політичної, економічної, оборонної та 

безпекової сфер. 

Нарешті, одним з пріоритетів у економізації зовнішньої політики 

саме України, в умовах зростаючої глобалізації є інформаційне 

забезпечення та захист безпеки та життєдіяльності українських 

громадян за кордоном. За даними Мінсоцполітики у 2018 р. за кордоном 

на постійній основі працювало 3,2 млн. українців, а в окремі періоди – від 

7 до 9 млн осіб. У 2018 р. заробітчани переказали додому 11 млрд дол. 

США, що склало 11 % ВВП, у 2019 р. – 12 млрд дол. США (Pron, 2014). 

Це результати експорту робочої сили, що значно перевищують 

кредити від МВФ, які отримала держава майже без допомоги своїх 

органів. Але наші громадяни потребують інформації де, коли і як вони 

можуть продати свої знання та фізичну силу на ринках праці за 

кордоном, забезпечення належних умов праці та відпочинку, правового 

захисту. І це поле діяльності державних та недержавних інституцій 

України. Перемоги у зовнішній політиці починаються з успіхів 

у внутрішній політиці, які формують позитивний імідж держави.  

Висновки 

Підсумовуючи, зазначимо, що серед внутрішньополітичних 

чинників, які впливають на зовнішньополітичний курс України слід 

виділити незрілість політичної системи України, яка зумовила 
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непослідовність у проведенні реформ. Політичні реформи, 

що проводяться у нашій держави, показали, що влада в своїх діях часто 

керується не так національними інтересами, скільки принципом 

«політичної доцільності». 

Важливим внутрішньополітичним фактором формування 

зовнішньополітичного курсу України є розрив інтересів між групами 

еліт і суспільством. Так, значну частину представників масових груп, 

особливо на південному сході країни, не влаштовував курс 

односторонньої прозахідної орієнтації зовнішньої політики України, що, 

так чи інакше, вплинуло на дії керівництва держави. Але реальний 

перебіг подій довів, що зростання ефективності економічної співпраці з 

міжнародними організаціями (ЄС, НАТО, МВФ) в умовах загострення 

економічних відносин з Росією повинен бути стратегічним напрямом 

у діяльності зовнішньополітичних відомств України.  

Виходячи із вищевикладеного, основними принципами реалізації 

зовнішньополітичного курсу незалежної України на сучасному етапі 

можна вважати такі складові як: пріоритетна європейська та 

євроатлантична інтеграція; посилення потенціалу стримування як 

власного, так і колективного за рахунок участі в європейських 

структурах безпеки; консолідація нації навколо ідеї збереження 

територіальної цілісності і збереження незалежності країни; 

формування в суспільстві європейських і євроатлантичних настроїв 

і цінностей; поглиблення партнерських стосунків із НАТО, входження до 

структури європейських і євроатлантичних безпекових структур; 

зміцнення стратегічного партнерства із США і зв'язків з країнами 

Західної Європи відповідно до національних інтересів і пріоритетів 

України; зміцнення і консолідація особливих відносин із стратегічно 

важливими сусідами - Польщею, Туреччиною, Грузією, Азербайджаном, 

країнами Балтії, Вишеградської четвірки і Середньої Азії; реформування 

оборонних і безпекових структур з метою забезпечення їх відповідності 

європейським стандартам та вимогам НАТО; формування різносторонніх 

взаємовигідних економічних стосунків, що дозволить зберегти 

економічну і політичну незалежність України; активна співпраця з 

країнами пострадянського простору, які розглядають Україну як 
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надійного рівноправного партнера. А основним завданням 

зовнішньополітичної діяльності є захист і підтримка національних 

інтересів України. 

І головне, наразі існує нагальна потреба не тільки збереження, але 

й вдосконалення загальної стратегії зовнішньої політики, укріплення її 

пріоритетних напрямів та базових принципів. Це є суттєво важливим 

питанням, оскільки без вищевказаних чинників та без гармонізації 

внутрішнього та зовнішнього вимірів суспільної трансформації не можна 

розраховувати на успішну економічну дипломатію нашої держави. 
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МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

У статті розглядається еволюція проблеми прав людини і науково-

теоретичні чинники правового регулювання прав людини. Аналізуються 

міжнародно-правові питання партнерства і функціонування правових 

систем України з Європейським Союзом у сфері дотримання прав 

людини. Сформульовано положення, які характеризують проблеми, 

що виникають в процесі правозастосовчої практики деяких інститутів 

і органів ЄС, визначені шляхи підвищення ефективності їх діяльності; 

виявлено колізію правозастосовчої практики Суду ЄС та Європейського 

суду з прав людини в частині тлумачення норм Європейської конвенції 

про захист прав людини і основних свобод, запропоновані шляхи 

вирішення;визначені місце і роль Європейської конвенції про захист 

прав людини і основних свобод в праві ЄС; вказані причини 

проблематики існування в ЄС двох обов'язкових каталогах прав людини: 

ЄКПЛ та Хартії основних прав ЄС. Пропонуються стратегічні завдання, 

які повинні в обов'язковому порядку вирішуватися при організації 

взаємодії Європейського Союзу та України в сфері захисту прав людини. 

Ключові слова: права людини; європейські стандарти; принцип 
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шанування прав людини; захист прав людини; європейська інтеграція 

України; нормативно-правове забезпечення; компетенція міжнародних 

організацій; співробітництво у сфері прав людини. 
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International Mechanisms for the Human Rights Protection and 

their Implementation in Ukraine 

The article considers the evolution of the human rights problem and 

scientific and theoretical factors of the human rights’ legal regulation. 

The international legal issues of partnership and functioning of legal systems 

of Ukraine with the European Union in the field of observance of human rights 

are analyzed. Provisions characterizing the problems that arise in the process 

of law enforcement practice of some EU institutions and bodies are 

formulated, ways to increase the efficiency of their activities are provided; 

the conflict of law enforcement practice of the Court of Justice of the EU and 

the European Court of Human Rights in the interpretation of the norms of the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms is revealed, the ways of solution were suggested; the place and role 

of the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms in EU law are indicated; the reasons for the existence 

of two mandatory human rights catalogues in the EU are indicated: the ECHR 

and the EU Charter of Fundamental Rights. The article offers the strategic 

tasks, which must be solved in the organization of cooperation between the 

European Union and Ukraine in the field of human rights protection. 

Key words: human rights; European standards; principle of respect for 

human rights; protection of human rights; European integration of Ukraine; 

regulatory and legal support; competence of international organizations; 

cooperation in the field of human rights. 
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Международные механизмы защиты прав человека 

и их внедрение в Украине 

В статье рассматривается эволюция проблемы прав человека 

и научно-теоретические факторы правового регулирования прав 

человека. Анализируются международно-правовые вопросы 

партнерства и функционирования правовых систем Украины 

с Европейским Союзом в сфере соблюдения прав человека. 

Сформулированы положения, характеризующие проблемы, 

возникающие в процессе правоприменительной практики некоторых 

институтов и органов ЕС, предоставленные пути повышения 

эффективности их деятельности; выявлено коллизию 

правоприменительной практики Суда ЕС и Европейского суда по правам 

человека в части толкования норм Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, предложены пути решения; 

обозначены место и роль Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в праве ЕС; указаны причины проблематики 

существования в ЕС двух обязательных каталогах прав человека: ЕКПЧ 

и Хартии основных прав ЕС. Предлагаются стратегические задачи, 

которые должны в обязательном порядке решаться при организации 

взаимодействия Европейского Союза и Украины в сфере защиты прав 

человека. 

Ключевые слова: права человека; европейские стандарты; 

принцип уважения прав человека; защита прав человека; европейская 

интеграция Украины; нормативно-правовое обеспечение; компетенция 

международных организаций; сотрудничество в области прав человека. 

 

Вступ 

Права людини – це мова базових потреб людини відповідно до 

понять гідності і рівності людської особистості. Вони допомагають 

формулювати потреби і дії тих, хто повинен їх задовольнити. Права 

людини є універсальними правовими гарантіями захисту окремих осіб 

та груп людей від дій і бездіяльності, які зачіпають їх основні свободи, 
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права і людську повагу. Права людини притаманні всім людям 

і засновані на повазі гідності і цінності кожного. У їх основі лежать 

найважливіші людські цінності, які об'єднують всі культури і цивілізації. 

Права людини закріплені у Загальній декларації прав людини 

і міжнародних договорах у сфері прав людини, ратифікованих 

державами, а також інших документах, прийнятих після Другої світової 

війни. Крім того, існують регіональні інструменти захисту прав людини, 

а в більшості країн прийнята конституція і інші закони, які офіційно 

захищають права і свободи людей. 

Міжнародні договори і норми звичаєвого права, поряд 

з роз'яснювальною практикою договірних органів, складають основу 

міжнародного права в області прав людини. Інші документи, включаючи 

декларації, рекомендації і принципи, прийняті на міжнародному рівні, 

але не мають обов'язкової юридичної сили, сприяють розумінню, 

реалізації та розширення прав людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Серед авторів, які розробляли різні аспекти захисту прав людини 

на міжнародному рівні, слід відзначити А. Н. Азарова, М. М. Бірюкова, 

А. Л. Буркова, В. А. Капустіна, М. В. Каргалова, Р. А. Касьянова, 

С. Ю. Лукашеву, К. А. Москаленко, О. М. Руссова, С. В. Черниченко, 

Л. М. Ентіна, Ю. М. Юмашева та ін. Питання захисту прав людини 

в Європейському союзі частково розглядається в навчальній літературі. 

У підручниках, присвячених праву Європейського союзу, для закладів 

вищої освіти під редакцією професора С. Ю. Кашкина і професора 

Л. М. Ентіна тематиці захисту прав людини в ЄС присвячені окремі 

розділи. Однак, досить ґрунтовно розробленим у цьому напрямку 

залишається тільки питання розкриття окремих категорій прав, 

що захищаються в рамках Європейського союзу. 

Наукові дослідження зарубіжних авторів характеризуються тим, 

що в основному торкаються дослідження окремих аспектів концепції 

захисту прав людини в Європейському союзі. Найчастіше західні фахівці 

приділяють увагу дослідженню безпосередньо каталогу гарантованих 

прав. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми  

Проблема захисту прав людини, займаючи високе ціннісне місце 

в свідомості світової громадськості, як ніколи раніше є пріоритетною 

темою глобального порядку денного. В умовах поліцентричності 

та складного характеру нинішнього міжнародно-політичного ландшафту 

ми спостерігаємо тенденцію розширення та інтернаціоналізацію 

концепції прав людини, яка розглядається багатьма та встановлює 

новий базис для зміни міжнародно-політичної системи. Права людини 

є потужним засобом внутрішньої та зовнішньої політики держав, досить 

сильною мобілізуючою парадигмою, спрямованою на боротьбу проти 

авторитарної влади, і вагомим аргументом на користь правомірності 

втручання. Йдеться про ідеї універсальності концепції прав людини, 

захист і заохочення яких стає спільним інтересом. Їх ігнорування 

порівнюється з несприйняттям демократичних свобод і цінностей. 

Однією з найважливіших функцій держави є створення 

ефективного механізму, покликаного захищати права людини. Разом 

з тим, в сучасному світі захист прав людини перестав бути предметом 

компетенції тільки тієї держави, громадянином якої він є або під 

юрисдикцією якої знаходиться. Тому актуальним стає питання 

співвідношення національного законодавства та правозастосовчої 

практики з міжнародними стандартами правового захисту людини. 

Формулювання цілей статті 

Розкрити міжнародні аспекти дотримання прав людини та 

показати стан забезпечення прав людини в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Людина, її права, свободи й інтереси є першорядною цінністю 

суспільства. Як загальна суспільна цінність права людини є об’єктом 

конституційно-правового регулювання законодавства України, яке, 

маючи національні особливості, характеризується суттєвими спільними 

рисами із законодавством держав континентальної Європи. Система 

захисту основних політичних прав і свобод людини і громадянина 

є сукупністю гарантій (конституційних, нормативно-правових, 

соціально-правових, політичних, міжнародних та інших), а також 

державно-управлінськими механізмами гарантування, суспільною 
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свідомістю і соціальними практиками їх закріплення. 

Права і свободи людини мають такі властивості (Kyrychenko, 

Hnatenko, 2018, р. 6): 

1. Права і свободи людини є невідчужуваними – людину не можна 

довільно позбавити цих прав, оскільки права людини не є подарунком 

держави своїм громадянам, вона не може їх взяти назад. Можлива 

ситуація, коли влада обмежує права людини; але це також не означає, 

що вона їх забрала. 

2. Права і свободи людини мають загальний характер – вони 

належать всім людям, незалежно від статі, раси, національності, мови, 

громадянства, походження, майнового і посадового становища, місця 

проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до 

громадських об'єднань, а також інших обставин. Вони діють в будь-якій 

точці планети і у всіх ситуаціях. 

3. Права і свободи людини є універсальними – вони однакові для 

всіх людей. Це одні й ті ж права і свободи для всіх людей незалежно від 

суспільного ладу, політичного режиму, форми державного устрою 

і форми правління, міжнародного статусу країни, до якої людина 

належить. Не може бути будь-яких різних прав людини для людей 

з різних країн або які розділяють різні релігійні переконання. 

Слід підкреслити, що Конституція України закріпила ефективно 

нову систему прав і свобод людини і громадянина, в яку включені 

спеціальні положення міжнародно-правових актів, які безпосередньо 

стосуються прав і свобод громадянина і містять певні угоди держав-

учасників по визнанню, легалізації, забезпечення реалізації, а також 

охорони і захисту таких прав і свобод з боку уряду і його інститутів 

(Konstytutsiia Ukrainy, 1996). 

Наприклад, забезпечення права на здоров'я вимагає здійснення 

недискримінаційних практик з боку постачальників медичних послуг, 

доступу до інформації про основні проблеми зі здоров'ям, доступу до 

засобів правового захисту і дотримання процесуальних норм в разі 

неналежного надання послуг або поганого поводження з боку 

співробітників медичного закладу, а також участі в прийнятті 

політичних рішень, пов'язаних з правом на здоров'я на рівні громад та 
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країн (Rabinovych, Khavroniuk, 2004, рр. 12–18). 

З моменту прийняття Статуту Організації Об'єднаних Націй 

(1945), коли міжнародне співтовариство визнало найважливішою метою 

досягнення співпраці в просуванні і розвитку поваги до прав людини й 

основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, права 

людини стали правовим поняттям. Класичне міжнародне право, 

побудоване на домінуванні інтересів держав-суб'єктів права, не було 

готове до нових викликів – функціонуванню нової галузі, в центрі якої 

опинився індивід, його права і свободи. Виявилося також, що нові 

цінності і підходи нерідко вимагають або повної відмови від 

традиційних поглядів і доктрин, або їх адаптації до нових реалій. 

Одним із феноменів сучасного права стала поява терміна 

«міжнародні стандарти прав людини», або «міжнародно-правові 

стандарти». Цей термін вперше з'явився в преамбулі Загальної 

декларації прав людини і потім став широко застосовуватися 

в правовому і політичному побуті. 

Вважаємо за доцільне розглянути захист прав людини в судовій 

практиці Суду Європейських співтовариств і Європейського Союзу. 

Деякий час сфери компетенції статистичних даних судових органів 

не перетиналися, однак поступово Суд Європейських співтовариств 

отримав компетенцію розглядати позови, що стосуються захисту прав 

людини, причому в цих питаннях Суд Європейського союзу в першу 

чергу орієнтується саме на положення Європейської конвенції. Аналіз 

судової практики Європейського суду з прав людини і Суду 

Європейського союзу дозволяє зробити висновок щодо координації 

європейських правозахисних систем, а також про тенденції розвитку 

права міжнародних організацій в області захисту прав людини. 

Проведене дослідження дозволило виявити основні стадії 

становлення інституту захисту прав людини в судовій практиці Суду 

Європейських співтовариств, а потім і Європейського Союзу. 

60-ті рр. XX ст. – норми про захист прав людини містяться тільки 

в національному законодавстві держав-членів Європейських 

Співтовариств. 

1969 р. – Суд Європейських Співтовариств вперше порушує 
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питання захисту прав людини і говорить про те, що буде захищати 

основні права людини, в контексті загальних принципів права 

Європейського Співтовариства. Дана реакція Суду була продиктована 

кризою легітимності права Європейських Співтовариств, вираженої 

в різкій критиці з боку судів Італії та Німеччини. Основні права людини 

були визнані невід'ємною частиною Основних принципів права. З цього 

моменту Європейське Співтовариство в питаннях захисту прав людини 

орієнтується на стандарти Конституцій держав-членів і на техніку 

«Основних принципів права». 

До кін. 70-х рр. XX ст. – Суд Європейських Співтовариств пішов далі 

і заявив про те, що міжнародні документи в сфері захисту прав людини, 

до яких приєдналися держави-члени, так само повинні враховуватися в 

рамках права Європейського Співтовариства, в основному це стосувалося 

Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, на 

яку Суд Європейського Союзу постійно посилається в питаннях, що 

стосуються захисту прав людини і до цього дня. Таким чином, в судовій 

практиці Співтовариств складається «неписаний» каталог прав. 

Позитивно вирішивши питання про поширення вимог захисту 

прав людини, Суд Європейських Спільнот продовжує розширення 

власної компетенції в даній області і поширює дію каталогу прав на акти 

Європейської Спільноти, як первинні, так і вторинні, а так само 

на правові системи держав-членів, в частині застосування права 

Європейських Спільнот, і в областях, що знаходяться у виключній 

компетенції держав. 

Практика Суду Співтовариств була сприйнята іншими 

інститутами Євросоюзу. З 1975 р. велася робота над створенням 

власного каталогу прав, що враховує специфіку нової правової системи. 

Однак перші проєкти зазнали поразки. Це можна пояснити тим, 

що Європейська конвенція із захисту прав людини та основних свобод, 

вельми ефективно виконувала роль каталогу прав людини на новому 

європейському просторі (Verlanov, 2007). 

Паралельно йшов процес щодо включення положень про захист 

прав людини в акти первинного права Європейського Співтовариства / 

Союзу. 
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1986 р – Єдиний Європейський Акт проголошує в преамбулі намір 

«втілити в життя сукупність демократичних цінностей, ґрунтуючись 

на основних правах, визнаних конституціями і законами держав-членів, 

Конвенцією про захист прав людини і основних свобод і Європейською 

соціальною хартією, спрямованих в першу чергу на свободу, рівність 

і соціальну справедливість». 

1992 р. – в Маастрихтському договорі було передбачено 

зобов'язання Союзу дотримуватися основних прав, що випливають 

з Європейської конвенції із захисту прав людини та основних свобод 

і з загальних конституційних традицій держав-членів. 

1997 р. – в Амстердамському Договорі положення про захист прав 

людини, раніше закріплені в преамбулі Маастрихтського договору, були 

перенесені в текст установчого договору, що означало поширення 

юрисдикції Суду Європейських Співтовариств на дану сферу (Pushkina, 

2005, р. 12). 

Крім того, дотримання прав людини стало однією з вимог, 

що пред'являються до держав кандидатів на вступ до Європейського 

Союзу. 

2001 р. – Ніццький договір прямо вказав на компетенцію суду 

Співтовариств розглядати питання дотримання прав людини, 

передбачив можливість превентивного впливу на держави члени, 

що допускають порушення в даній області. Крім того, на конференції 

в Ніцці у 2000 р. була проголошена Хартія основних прав Європейського 

Союзу, яка стала першим серйозним кроком на шляху формування 

власного каталогу прав людини в Європейському Союзі (Khartiia 

osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu, 2017). 

2004 р. – підписання Договору про заснування Конституції для 

Європи (далі – «Конституційний договір»). Незважаючи на те, що даний 

документ так і не вступив в силу, багато його положення увійшли 

в основу Лісабонського договору (Dobryansky, 2014, р. 9). 

2007 р – Лісабонський договір, сприйняв положення 

Конституційного договору про зведення прав людини в ранг цінностей 

Європейського Союзу і проголошення їх в якості однієї з цілей 

діяльності. Питання про статус Хартії основних прав Європейського 
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Союзу вирішено інакше, ніж було запропоновано раніше – документу 

присвоєно статус установчого документа, однак без інтеграції його в 

текст Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування 

Європейського Союзу, що складають ядро первинного права 

Європейського Союзу на сьогоднішній день. 

Поряд з соціальними гарантіями і системою захисту прав людини, 

створеної на рівні Європейського Союзу, дана сфера врегульована 

національним законодавством держав-членів. Прикметною ознакою 

європейського права в області прав людини є те, що воно створюється 

зусиллями Ради Європи та Європейського Союзу. Однак методи 

правового регулювання даної сфери в Раді Європи і в Європейському 

Союзі мають свої особливості, які пов'язані з юридичною природою 

розглянутих суб'єктів міжнародного права. 

Специфіка захисту прав і свобод людини в Європейському Союзі 

пов'язана з подвійністю його правової природи: з одного боку, 

Європейський Союз має міжнародно-правову основу, і, отже, до основних 

джерел регулювання прав і свобод людини відносяться, в першу чергу, 

джерела первинного права ЄС, тобто міжнародні договори;  

з іншого – особливістю правової системи Європейського Союзу є те, 

що правотворчу діяльність в цьому інтеграційному об'єднанні 

здійснюють його інститути, тобто регулювання прав і свобод людини 

засноване на наднаціональному регулюванні (Rabinovych, Khavroniuk, 

2004, р. 464). 

Важливою з точки зору загальної оцінки рівня дотримання 

основних прав і свобод людини в Україні в 2015 р. є сесія Парламентської 

Асамблеї Ради Європи (далі ПАРЄ). Зокрема, в своїй Резолюції № 2075 

(2015) «Імплементація рішень Європейського Суду з прав людини 

(далі ЄСПЛ)» ПАРЄ зазначила, що Україна належить до держав, в яких 

рівень виконання рішень ЄСПЛ визнано недостатнім. 

На сьогодні в Україні не тільки проблеми з дотриманням всіх прав, 

гарантованих Європейською Конвенцією 1950 р. (Konventsiia pro zakhyst 

prav liudyny…) (що є міжнародним зобов'язанням України),  

але і складності з належним відновленням порушених прав осіб, які 

зазнали встановлених ЄСПЛ порушень з боку держави. Крім того, у 
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вищезгаданій резолюції відзначено, що Україна все ще має серйозні 

структурні проблеми з виконанням рішень ЄСПЛ, які так і не були 

вирішені за більш ніж 5 років. 

У даному контексті необхідно звернути увагу на такі стратегічні 

завдання, що мають в обов’язковому порядку вирішуватися під час 

організації взаємодії Європейського Союзу та України у сфері захисту 

прав людини (Tolkachova, 2009, р. 692): 

– посилення інституційної спроможності ЄС та України в сфері 

юстиції, свободи та безпеки; 

– становлення регіонального співробітництва України 

з державами-членами ЄС у правоохоронній сфері, в ході якого повинні 

розроблятися і здійснюватися заходи щодо протиборства окремих видів 

злочинів, властивим конкретним прикордонних регіонам. Це створить 

спеціальні міжнародно-правові та організаційні гарантії забезпечення 

безпеки в Європі; 

– розширення участі України в програмах безпеки, 

які здійснюються в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне 

партнерство», присвячених забезпеченню правопорядку, громадської 

безпеки, прав і свобод людини і громадянина; 

– оцінювання реальних масштабів злочинності, обговорення 

ключових статистичних даних та інформації щодо стану злочинності, 

за результатами чого можливе розроблення та планування відповідних 

заходів, спрямованих на реалізацію єдиної політики у правоохоронній 

сфері, зокрема у сфері протидії торгівлі людьми; 

– посилення належного врядування та боротьба проти корупції; 

– проведення спільних інформаційних профілактичних 

кампаній,спрямованих на правову освіту населення, ознайомлення 

з основними загрозами правопорядку, громадській безпеці, а також 

шляхами їх усунення або мінімізації негативних наслідків; 

– використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій, в першу чергу, у сфері боротьби з кіберзлочинністю, 

дитячою порнографією тощо. 

Висновки 

Приєднання України до світового співтовариства і демократичні 
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реформування всередині країни вимагають кардинально нового 

ставлення до інституту прав і свобод людини. При цьому змінюється 

ставлення держави до загальновизнаних положень міжнародного права 

з прав людини. Особливо, після отримання членства України в Раді 

Європи в 1995 р. Норми європейського права активно впливають на 

загальнонаціональну правову систему, і вона набуває якісно нового 

рівня. В українській державі створюються, хоча і не так швидко, 

як хотілося, демократична правосвідомість і система правовідносин, 

збудованих на ідеях забезпечення людської гідності, визнання і захист 

основних прав і свобод особистості, вектора загальнолюдських 

цінностей становленням наднаціональних механізмів захисту прав 

і свобод людини. 

Питання захисту прав і свобод людини завжди буде залишатися 

актуальною і важливою темою як для учасників міжнародного 

спілкування, які беруть безпосередню участь в питанні їх визначення, 

регламентації, закріплення в рамках міжнародних угод і домовленостей, 

так і для людської особистості, яка отримує основні переваги і захист 

відповідно до загальновизнаних світовим стандартам і принципам. 

Необхідно пам'ятати про існуючі проблеми в сфері захисту прав 

людини, акцентувати на них увагу і викладати їх в публічних 

і достовірних джерелах з урахуванням досягнень сучасної цивілізації. 

Слід розширювати способи співпраці не тільки між державами, але і між 

індивідами з урахуванням природи прав і свобод людини і природи 

людини як такої, навчитися передбачати потенційні загрози і знизити 

ймовірність їх виникнення і руйнівного впливу спільними зусиллями 

до мінімальних меж. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, 

що внутрішньодержавний механізм захисту прав людини в Україні 

ґрунтується на міжнародно-правових стандартах в цій сфері.  
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РОЛЬ УЧАСТІ СПЕЦСЛУЖБ В ВНУТРІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІРАНУ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТЕОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ  

 

У статті піднімається питання щодо участі ЦРУ та МІ-6 в історії 

шахського Ірану періоду династії Пехлеві. Основними джерелами стали 

дослідження журналістських статей та розсекречених документів 

спецслужб, а також використання професійної літератури. Історія Ірану 

завдяки своїй специфіці пов’язана із розвитком національних історичних 

наук, дослідженням історії енергетичної дипломатії, сходознавства, 

соціології, релігієзнавства тощо. Результати Іранської революції стали 

важливою ланкою у історії міжнародних відносин регіону Близького 
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сходу, що є стратегічно важливим завдяки своїм енергетичним запасам. 

Починаючи з кінця ХХ ст. і до наших днів ця тема активно розвивається – 

на неї особливо впливає протистояння політичних систем. Відповідно, 

використовувалися антагоністичні ідеології, здійснювався ретельний 

підбір історичних фактів та джерел, за допомогою аналізу та індукції 

була розкрита мета статті – з’ясування ролі втручання спецслужб США та 

Великобританії в внутрішні справи Ірану, а також аналіз діяльності 

внутрішньої розвідки Ірану – САВАК – як однієї з передумов Іранської 

революції. Дискусійними на сьогодні залишаються такі питання як 

безпосередня участь ЦРУ та МІ6 на розвиток подій в 1979 році, або ж їхня 

бездіяльність.  

Ключові слова: США; Іран; Великобританія; ЦРУ; третій світ; 

операція «Аякс». 

 

Matusevych Anhelina, Student, Kyiv National University of Culture 

and Arts, Kyiv, Ukraine 

The Role of the Intelligence Services Participation in the Internal 

Politics of Iran as a Prerequisite for the Theocratic Regime Formation 

The article raises the question of the CIA and MI6 participation in the 

history of Shah's Iran during the Pahlavi dynasty. The main sources were the 

study of journalistic articles and declassified documents of special services 

and the use of professional literature. Due to its specificity, the history of Iran 

is connected with the development of national historical sciences, the study of 

the history of energy diplomacy, oriental studies, sociology, religious studies, 

etc. The results of the Iranian revolution have become an important link in the 

history of international relations in the Middle East, which is strategically 

important due to its energy reserves. Since the end of the ХХ century and up to 

this day this topic has been actively developing – it is especially influenced by 

the political systems confrontation. Accordingly, antagonistic ideologies were 

used, a careful selection of historical facts and sources was made, the purpose 

of the article was revealed through analysis and induction – to clarify the role 

of the US and British intelligence intervention in Iran's internal affairs, and to 

analyze SAVAK's internal intelligence activities as one of the Iranian 

revolution backgrounds. Such issues as the direct involvement of the CIA and 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

128 

MI6 in the events of 1979, or their inaction, remain controversial today.  

Key words: USA; Iran; Great Britain; CIA; the third world;  

“Ajax” operation. 

 

Матусевич Ангелина, студентка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 

Роль участия спецслужб во внутренней политике Ирана как 

предпосылка становления теократического режима 

В статье поднимается вопрос об участии ЦРУ и МИ-6 в истории 

шахского Ирана периода династии Пехлеви. Основными источниками 

стали исследования журналистских статей и рассекреченных 

документов спецслужб, а также использования профессиональной 

литературы. История Ирана благодаря своей специфике связана с 

развитием национальных исторических наук, исследованием истории 

энергетической дипломатии, востоковедения, социологии, 

религиоведения и др. Результаты Иранской революции стали важным 

звеном в истории международных отношений региона Ближнего 

востока, который является стратегически важным благодаря своим 

энергетическим запасам. Начиная с конца ХХ в. и до наших дней эта тема 

активно развивается – на нее особенно влияет противостояние 

политических систем. Соответственно, использовались 

антагонистические идеологии, осуществлялся тщательный подбор 

исторических фактов и источников, с помощью анализа и индукции 

была раскрыта цель статьи – выяснение роли вмешательства спецслужб 

США и Великобритании в внутренние дела Ирана, а также анализ 

деятельности внутренней разведки Ирана – САВАК – как одной из 

предпосылок Иранской революции. Дискуссионными сегодня остаются 

такие вопросы как непосредственное участие ЦРУ и МИ6 на развитие 

событий в 1979 году, или же их бездействие.  

Ключевые слова: США; Иран; Великобритания; ЦРУ; третий мир; 

операция «Аякс». 
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Вступ 

В статті підіймається питання про вплив діяльності спецслужб,  

як іноземних, так і власне іранських, на історію Ірану під час правління 

династії Пехлеві. Яскравим прикладом цього є державний переворот 

1953 р., коли під час від’їзду шаха за кордон агенти ЦРУ та МІ6 повалили 

уряд прем’єр-міністра Мохамеда Мосаддика, чия політика націоналізації 

нафти ставала на заваді надприбуткам британських нафтових компаній. 

Корисним може бути вивчення роботи спецслужб, їх методів 

роботи з як з простим населенням, так і з правлячою верхівкою. 

З проробленого дослідження можна отримати інформацію про 

роботу аналітичних співробітників розвідувального співтовариства 

США, зробити аналіз їх помилок та досягнень з метою покращити своє 

уявлення про систему прийняття зовнішньополітичних рішень ЦРУ та 

МІ6. 

Формулювання цілей статті 

Метою даної публікації є з’ясування ролі втручання спецслужб 

США та Великобританії в внутрішні справи Ірану, а також аналіз 

діяльності внутрішньої розвідки Ірану – САВАК – як однієї з передумов 

Іранської революції. Автор розкриває концептуальні засади підходу  

до реалізації зовнішньої політики США, логіку і характер як британсько-

іранських, так американо-іранських відносин в умовах «холодної війни». 

Розглядаються актуальні питання використання Сполученими Штатами 

Америки та іншими великими державами спеціальних операцій для 

досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

В українському науковому просторі питання, участі іноземних 

спецслужб в Ірані залишається невивченим та недооціненим.  

В англо-американській історіографії є напрацювання Д. Літла, 

Дж. А. Білла, Р. Херманн, К. Поллака та ін., в російській – це питання 

досліджувалося такими науковцями як В. Я. Бєлокриницький, 

М. Фальков.  

У грудні 2020 р. вийшов переклад книги «Чому розвідка зазнає 

поразки» Роберта Джервіса, де була описана бездіяльність ЦРУ по 

відношенню до підтримки лояльного США шахського режиму,  
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що призвела до повалення шахської влади та становлення радикально-

ісламської республіки. В серпні 2020 р. були розсекречені архіви 

британської розвідки, де були опубліковані подробиці операції «Аякс» 

1953 р.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Для здійснення дослідження заявлених в статті цілей, потрібно 

вивчити суть питання, а саме – поглибитись в історію становлення 

іранської шахської династії. Під час правління династії Пехлеві вплив 

Великобританії на впровадження внутрішньої політики країни був 

основоположним – саме Англія за допомогою перевороту 1921 р. 

привела на іранський трон свого ставленника Реза Пехлеві, що почав 

активну вестернізацію країни. Відомо, що й після перевороту 

Великобританія через шах-ін-шахський банк переводила кошти на 

військові потреби, а шах ставив інтереси Англії вище інтересів Ірану,  

що вказує на маріонеточний характер режиму в Ірані на поч. 20-х рр. 

ХХ ст. (Ironside, 1972). Британська корона й під час попередньої династії 

Каджарів сприймала Іран як сировинний придаток, в основному завдяки 

умовам, котрі їм забезпечувала концесія д’Арсі, тепер ж, коли на троні 

був їх ставленник, гегемонія Британії стала безперечною.  

Щоб зрозуміти всю несправедливість умов видобування нафти на 

основі концесії д’Арсі, потрібно знати її умови. Концесія д’Арсі була 

заключена в 1901 р. і надавала Англо-персидській нафтовій компанії 

ексклюзивні права на пошук нафти протягом 60 років на більшій частині 

Ірану. Натомість шах отримував 20 тис. фунтів стерлінгів (2.2 млн фунтів 

на 2020 р.), рівну суму в акціях компанії та обіцянку 16 % прибутку. 

Криза в ірано-британських відносинах відбулась, коли іранські 

народні маси особливо гостро відчули утиск своїх прав на отриання 

прибутку від торгівлі нафтою – держава, що постачала нафту всьому 

світові, не могла задовольнити своїх власних потреб. Реза-шах 

неодноразово отримував за це зауваження від міністру двору 

Теймурташа, втім, лише після його публічного докору за неспроможність 

домовитись, Реза-шах продиктував лист до кабінету про скасування 

угоди д'Арсі.  
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Іранський уряд повідомив АПНК, що припинить подальші 

переговори, і вимагав скасування концесії д’Арсі. Під час конфлікту 

з АПНК представники іранського уряду висунули ряд пропозицій, 

прийняття яких зміцнило б іранський контроль над нафтою і сприяло 

б розвитку іранської економіки і фінансів. В економічному плані 

найважливішим з них були пропозиції про перетворення іранського 

уряду в акціонера АПНК, про поширення на компанію іранського закону 

про прибутковий податок, про відрахування «роялті» з доходів дочірніх 

фірм компанії (Elwell-Sutton, 1956). Однак Реза шах, шо на початку 

конфлікту вимагав від керівництва англійської компанії задоволення 

побажань Ірану і виступав проти продовження терміну дії концесії, 

відійшов від принципових позицій на заключному етапі переговорів 

(Hurewitz, 1979). 

У своїх мемуарах Реза-хан зазначає, що під час цих переговорів 

англійський посланник спричиняв на нього сильний тиск, намагаючись 

його переконати в невірності цього кроку. Посланник прямо заявляв, що 

відмова від концесії може призвести до озброєного втручання 

Великобританії в конфлікт (Pahlavi, 1974). Англійці, що сприймали 

дешеву іранську нафту як свою законну власність, намагались за 

допомогою залякування і шантажу відновити статус-кво на свою 

користь. АПНК подала позов в Гаазький суд та навіть до Ліги Націй. 

Розвідка Великобританії приймала безпосередню участь в цьому 

конфлікті – в 1932 р. у міністра двору Теймурташа агенткою МІ-6 була 

викрадена валіза, котра містила в собі документи та записи, в яких йшла 

річ про зустрічі Теймурташа щодо іранської нафти не тільки з 

керівниками АПНК, проте й з представниками Франції, Німеччини, Італії. 

Таким чином британській розвідці вдалось досягти відразу двох 

важливих цілей. По-перше, Великобританії стали відомі тема, характер 

та результати переговорів Теймурташа з приводу продажу нафти в 

країни Західної Європи, а саме розвідка ринку на предмет попиту на 

дешеву іранську нафту. По-друге, документи, котрі були передані Реза-

шаху, дискредитовували важливого політичного діяча, котрий мав 

великий вплив на державні справи і часто йшов проти шаха і сприяв 

перегляду концесії д’Арсі проти інтересів АПНК (Hurewitz, 1979). 
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Теймурташа було звинувачено в державній зраді і ув’язнено на 

п’ятирічний строк, де він незабаром раптово помер (ймовірно, був 

отруєний). 

З усуненням головного прихильника перегляду умов ірано-

англійської нафтової концесії, Реза шах піддався англійському тиску і 

віддав наказ підписати текст концесії, який раніше вважав 

неприйнятним. Таким чином, англо-іранську нафтову кризу було 

вирішено підписанням нової концесійної угоди з кабальними умовами, в 

основу котрого було покладено все та ж угода д’Арсі 1901 р.  

Ст. XI нової концесійної угоди звільнила компанію від сплати 

прибуткового податку на 30-річний термін. За новою угодою концесійна 

зона була скорочена, проте вона все ж включала в себе більше  

10 % території Ірана, з найбільш вигідними нафтородовищами. Згідно ст. 

VI, промислове обладнання і матеріали, що ввозилися АПНК в Іран для 

своїх потреб а також обладнання для оснащення медичних та інших 

установ компанії звільнялися від митних зборів і будь-яких податків. 

Такі ж пільги були надані компанії щодо нафти та нафтопродуктів, що 

вивозяться нею з іранської території. Термін дії концесійної угоди був 

визначений в 60 років, до 31 грудня 1993 р. 

Подібні умови не задовольнили іранський народ, парламент та 

уряд – в 1951 р. на вході до мечеті було вбито Хадж Алі Размара, прем’єр-

міністра, що висловлювався проти націоналізації нафти. У свою чергу, 

коли популярний серед патріотів депутат меджлісу Мохаммед Мосаддик 

став прем’єр-міністром Ірану, він відразу оголосив питання про нафту 

головним пунктом своєї економічної та політичної програми. Мосаддик, 

відомий як автор закону про націоналізацію нафтової промисловості 

Ірану (13 березня 1951 р.), що забороняв іранському уряду вести 

перемовини з іноземними урядами або компаніями на рахунок продажу 

нафти, свого часу довів, що концесійна угода 1933 р. є незаконною, 

а також розглянув велику кількість матеріалів, що доводили втручання 

АПНК в внутрішні справи, і, до того ж, багаторазові порушення нею 

угоди 1933 р.  

Обрання меджлісом М. Мосаддика на посаду прем’єра спричинило 

незадоволення з боку британського уряду. Переконавши уряд США 
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в комуністичній загрозі, що ніс за собою уряд М. Мосаддика, було 

здійснено спробу схилити Мосадика на свій бік. 27 серпня 1952 р. посли 

США та Великобританії Л. Гендерсон и Дж. Мідлтон надіслали Мосадику 

листа, підписаного Г. Труменом та У. Черчілем, в якому йшла річ про 

розгляд питання про компенсацію в міжнародному суді. Також 

вимагалось створення організації або комісії з представників Ірану та 

Англо-іранської нафтової компанії для організації збуту нафти, тобто це 

мало повернути АІНК в Іран після того, як Мосадик націоналізував 

нафту. У відповідь Англія обіцяла зняти заборону на ввіз в Іран певних 

категорій товарів, а США – надати допомогу в 10 млн дол. (Kayhan, 1952). 

Втім, Мосадик відмовився навіть читати листа, натомість надіславши 

листа з контрпретензіями. 

ЦРУ доволі довго були проти державного переворота в Ірані, 

проте позиція Вашингтона змінилась з приходом в Білий дім 

Ейзенхауера. В спробах переконати шаха, Норман Дарбішир, голова 

персидського підрозділу МІ-6 та його колега з ЦРУ, Стівен Мід, відвідали 

Париж, щоб заручитись підтримкою сестри шаха, Ашраф Пехлеві –  

за задумом, вона повинна була переконати монарха підтримати 

державний переворот проти прем’єр-міністра. 

Норман Дарбішир, голова резидентури MI6, розробив операцію 

«Аякс», ціллю якої був державний переворот проти Мосаддика.  

Він зізнався, що завербував трьох дітей з іранської заможної сім’ї з 

проанглійськими поглядами – їх завданням було знайти інших 

змовників, щоб розпалити заворушення в столиці. Також саме він найняв 

генерала Фазлоллу Захеді, котрий став номінальним головою протесту 

і в результаті зайняв місце прем’єр-міністра (Darbishire, 2020; 

Gasiorowski 2020). 

1 серпня 1953 р. Керміт Рузвельт, співробітник ЦРУ, таємно 

зустрівся з шахом. Під час цієї зустрічі він розповів йому про свою місію 

та про підтримку операції президентом США Ейзенхауером та Черчіллем. 

Зі згоди Мохаммеда Рези операція була розпочата в серпні 1953 р., після 

чого він з дружиною виїхав за кордон. 

19 серпня 1953 р. провокатори, що називали себе членами 

комуністичної партії «Туде», почали «комуністичну революцію» 
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на вулицях Тегерану. За ними вийшли й реальні члени партії, а потім 

й звичайне населення Тегерану. В той самий час на вулицях почались 

антипрем’єрські виступи, організовані агентами ЦРУ. Захопивши пошту, 

телеграф та ряд ЗМІ, заколотники закликали шаха повернутись в країну. 

Почалися масові зіткнення, а армія, що була послана Мосаддиком на 

вирішення конфлікту, перейшла на бік генерала Захеді. Саме за 

допомогою воєнних частин прем’єр-міністр та його прихильники були 

заарештовані. 

Вважається, що Керміт Рузвельт, людина, що фактично керувала 

цим державним переворотом, навмисно замовчує важливі деталі. 

Наприклад, він свідомо занизив суму, котра була витрачена урядом 

США – за деякими відомими джерелами йдеться про суму в кілька 

мільйонів доларів (Keddi, 1981). Також пряма участь членів 

американської воєнної місії залишається в тіні. Втім, за свідченнями 

генерала Стюарта, «гвинтівки, котрі вони (шахські війська) тримали 

в руках, вантажівки, на яких вони проїжджали, бронемашини, на яких 

вони курсували вулицями, засоби зв'язку, які забезпечували контроль, –  

все було їм надано за програмою військової допомоги. Якби не було цієї 

програми, то, ймовірно, у влади зараз там стояв б уряд, недружний США» 

(Aliev, 1976). Інакше кажучи, представники американських збройних сил 

взяли пряму участь в усуненні уряду Мосаддика. 

Підсумками операції «Аякс» стали відновлення дипломатичних 

відносин з Великобританією, а також нова угода про утворення 

міжнародного консорціуму для розробки іранської нафти. Активна 

участь правлячих кіл США в організації і здійсненні насильницького 

відсторонення уряду Мосаддика від влади створили базу для 

американського проникнення в Іран – починаючи з перевороту 1953 р., 

саме США стали патроном та покровителем Ірану. 

Втім, потрібно визнати, що не у всіх революціях та важливих 

історичних подіях в Ірані була причетна іноземна розвідка.  

В 1979 р. в Ірані відбулась справжня революція, а не переворот чи змова, 

котрі, як відомо, можна передбачити і спланувати, на відміну від 

справжньої революції, що є проявом волі народних мас.  
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Потрібно розуміти, що при останньому шахові Ірану була 

започаткована власна іранська спецслужба – САВАК. Спеціалістів САВАКу 

навчали агенти ЦРУ, МІ-6, Моссаду, французької розвідки (Aliev, 1976; 

(Falkov, 2003). Втім, вони перевершили всі сподівання, зануривши країну 

у справжній терор. В суспільстві культивувалась думка, що САВАК 

знаходиться всюди, і кожен може бути агентом САВАК – твій сусід, 

продавець халви, колега чи стара вчителька. Шахська цензура доходила 

до того, що в літературі були заборонені слова, що могли б натякати на 

обстановку в країні – душно, темрява, провалля, болото, клітка, решітка, 

ланцюг, кляп, палка, божевілля, і навіть такі звороти як «щось не те», 

«щось йде не так». Було заборонено друкувати Мольера та Шекспіра, 

оскільки в їх творах критикували владу монарха. Існувало 6 тисяч тюрем, 

в котрих було близько ста тисяч арестантів. В САВАК тільки за 

офіційними свідченнями було 63 тис. агентів, проте вважалось,  

що у САВАК було 3 млн інформаторів. Так як САВАК застосовував 

тортури проти тих, чия провина навіть не була доведена, очевидно, 

що народ боявся їх, боявся промовити хоч слово ззовні будинку, бо його 

могли звинуватити в зраді (Kapushchinskij, 2007). 

Тому саме нестача матеріалів по Ірану і стала на заваді іноземним 

розвідкам. Отримуючи лише позитивні відомості про Іран, про його 

зовнішню торгівлю та політику, люди й справді вірили, що в цій країні 

все йде як треба. Ні у розвідці Держдепа США, ні у розвідці Міноборони 

не було експертів по Ірану, тому що в цьому не було потреби. 

Представників ЦРУ в Тегерані було зовсім мало, і інформацію вони 

видавали рідко і лише в тих об’ємах, котрі могли самі дізнатись – тобто,  

в умовах тотальної цензури, зовсім небагато (Kapushchinskij, 2007). 

Більшу частину інформації ЦРУ дізнавались з іранських газет. 

Наприклад, велику роль в Іранській революції зіграли касети, на котрі 

були записані речі аятоли Хомейні, які було непросто знайти, адже їх 

доставляли через Європу, часто маскуючи їх під записи групи Бітлз, 

врізаючи частини промови між піснями – потім касету перезаписували 

і розповсюджували серед однодумців в мечетях та на базарах. 

Посольство США та резидентура ЦРУ не були в змозі їх знайти,  

або ж не вважали, що вони заслуговують на увагу. 
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Також існує думка, що ЦРУ просто не вважали релігіозні сили 

достатнім супротивником, зосереджуючись на боротьбі проти 

соціалістичних режимів та на підтримці ліберальних прозахідних рухів. 

Тобто, завдяки тому, що американські розвідники ігнорували все,  

що не стосувалось комуністичної загрози, іранське шиїтське 

консервативне духовенство залишилось поза межею досяжності для 

ЦРУ. Саме тому ісламська революція 1979 р. стала несподіванкою для 

Заходу (Jervis, 2010). 

Аналізуючи донесення американських спецслужб з Ірану, стає 

зрозумілим, що вони базувались на відомостях, что були продиктовані 

шахською цензурою – шах спирається на підтримку армії, спецслужб, 

держапарату, а особливо населення, тому його особистість 

підтримується всіма верствами суспільства. Ці висновки здавалися 

цілком логічними, особливо тоді, коли США хотіли в них вірити. 

Невдача ЦРУ в Ірані була викликана не через те, що вони не могли 

знайти інформацію – все ж мережа інформаторів ЦРУ була найкращою в 

світі – а неможливістю проаналізувати ситуацію. Навіть маючи на руках 

всі необхідні дані, незважаючи на розвинену агентуру, технічні та 

людські можливості, їм не тільки не вдалося спрогнозувати розвиток 

ситуації, але й навіть оцінити його постфактум. 

Висновки 

Не варто недооцінювати вплив іноземних розвідок на внутрішню 

політику суверенних країн – їх діяльність, рівно як і бездіяльність, 

цілком реально змушує політичний ландшафт регіону змінюватись, 

особливо коли мова йде про нестабільний Близький Схід. 

Під час правління Рези-шаха, британські спецслужби диктували 

свої правила, особливо ті, що стосувались питань енергоносіїв та цін 

на них. Маріонеточний режим тоді керувався «порадами» англійців, так 

як саме вони сприяли інтронізації Рези-шаха на престол. Втім, після 

1945 р. патроном Ірану стали США. При правлінні Мохаммеда Рези 

внесок МІ-6 також складно переоцінити – вони спланували деталі 

операції «Аякс», за допомогою ЦРУ їм вдалось змістити прем’єр-міністра 

Ірану Мохаммеда Мосаддика, відновивши свою владу над іранськими 

нафтородовищами.  
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Лише розуміючи національний характер іранців, їх соціокультурні 

та моральні норми, стає зрозумілим, наскільки неприйнятним для них 

було перебувати під впливом власної таємної розвідки, а ще більше –  

під впливом іноземних спецслужб. 

Якби іноземні розвідки вміли читати поміж рядків шахської 

цензури та репресій, вони змогли б звернути увагу, що прозахідний 

шахський режим зазнає краху і, можливо, за підтримки дружніх до шаха 

країн, революцію могли б зам’яти. Втім, вона відбулась, і США втратила 

не тільки дружню до них владу в регіону Перської затоки, проте 

й отримала справжнього ворога.  
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МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

 

Беззаперечним є той факт, що агресію необхідно кваліфікувати 

як найважчий міжнародний злочин. Особлива небезпека даного 

протиправного акту виражається в його універсальності. Вона полягає 

в тому, що злочин агресії може бути здійснено різними способами і на 

сучасному етапі має особливі форми здійснення. У статті окреслено 

основні механізми подолання агресії на міжнародній арені, 

їх ефективність у сучасному світі. Будь-який збройний конфлікт, 

незалежно від природи його походження є основною частиною поняття 

агресії. Визначено найважливіший аспект у вивченні теми міжнародної 

агресії – необхідність акцентувати увагу на факті крайньої тяжкості 

даного міжнародно-протиправного діяння, вчинення якого не може мати 

ніяких виправдань. Доведено, що вірогідність здійснення актів агресії 

з боку держави, що відрізняється ворожої зовнішньої політикою, 

являє собою загрозу для будь-якої держави. Проаналізовано механізми 

протидії міжнародній агресії, встановлено рівень їх ефективності 

у сучасному світі. Зроблений аналіз найголовніших договорів та 
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резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які включають в себе поняття 

агресії.  

Ключові слова: міжнародна агресія; механізми подолання агресії; 

міжнародний злочин; міжнародно-правові аспекти агресії; агресія 

у сучасному світі. 

 

Nikolaichuk Olena, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

Mechanisms for Overcoming Aggression in the International 

Arena 

There is no doubt that aggression must be qualified as the most 

international crime. The particular danger of this unlawful act is expressed in 

its universality. It lies in the fact that the crime of aggression can be carried 

out in various ways and at the present stage it has special forms of 

implementation. The article outlines the main mechanisms for overcoming 

aggression in the international arena, their effectiveness in the modern world. 

Any armed conflict, regardless of the nature of its origin, is the main part of the 

concept of aggression. The most important aspect in the study of the 

international aggression has been identified – the need to focus on the fact of 

the extreme gravity of this internationally wrongful act, the commission of 

which may have no justification. It has been proven that the likelihood of 

committing acts of aggression by the state is distinguished by a hostile foreign 

policy and poses a threat to any state. The mechanisms of counteracting 

international aggression are analyzed; the level of their effectiveness in the 

modern world is established. The analysis of the main treaties and resolutions 

of the UN General Assembly, which include the concept of aggression.  

Key words: international aggression; mechanisms for overcoming 

aggression; international crime; international legal aspects of aggression; 

aggression in the modern world. 
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Механизмы преодоления агрессии на международной арене 

Несомненным является тот факт, что агрессию необходимо 

квалифицировать как международное преступление. Особая опасность 

данного противоправного акта выражается в его универсальности. 

Она заключается в том, что преступление агрессии может быть 

осуществлено различными способами и на современном этапе имеет 

особые формы осуществления. В статье обозначены основные 

механизмы преодоления агрессии на международной арене, 

их эффективность в современном мире. Любой вооруженный конфликт, 

независимо от природы его происхождения является основной частью 

понятия агрессии. Определен важнейший аспект в изучении темы 

международной агрессии – необходимость акцентировать внимание 

на факте крайней тяжести данного международно-противоправного 

деяния, совершение которого может иметь никаких оправданий. 

Доказано, что вероятность совершения актов агрессии со стороны 

государства, отличается враждебной внешней политикой, представляет 

собой угрозу для любого государства. Сделан анализ главных договоров 

и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые включают в себя 

понятие агрессии. Проанализированы механизмы противодействия 

международной агрессии, установлен уровень их эффективности 

в современном мире.  

Ключевые слова: международная агрессия; механизмы 

преодоления агрессии; международное преступление; международно-

правовые аспекты агрессии; агрессия в современном мире. 

 

Вступ 

Як різновид соціальної дії, агресія, по своїй суті, має властивість 

супроводжувати весь шлях цивілізаційного розвитку, який тільки 

усвідомлює людство. Значну частину цього шляху агресія за завісою  

«jus ad bellum» фактично легітимізовувалася, адже визначення 

несправедливого чи справедливого змісту війни мало місце 

у суб’єктивних оціночних якостях осмислення людини. У «новому» 
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міжнародному праві агресія імплементована на достатньо чітких 

правових засадах як імперативна норма, відхилення від якої не має права 

на існування. Агресія завжди несла загрозу стабільному економічному, 

соціальному та політичному розвитку незалежної держави. На меті 

даний злочин, як правило, має руйнацію суспільного порядку та підрив 

державності незалежних держав. Мільйони мирних громадян є жертвами 

агресії. Як імперативна норма загального міжнародного права існує 

принцип незастосування сили або погрози силою, що є правовою 

протидією агресії. Даний принцип виник на основі звичаю, а міжнародні 

договори, такі як Статут ООН та пакт Бріана-Келлога вдало уточнили та 

підтвердили цю звичаєву норму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Висвітлене у роботі питання розглядалось науковцями ще з давніх 

часів. Головними публіцистами є М. Т. Цицерон, Ш. Монтеск’є. 

У сучасному світі дана проблема вивчалась як зарубіжними, так і 

вітчизняними науковцями. Серед вітчизняних варто вказати 

М. М. Антоновича, К. А. Важну, І. В. Касинюка, І. І. Лукашука та ін. Проте, 

питання потребує більш детального дослідження з огляду на сучасні 

реалії.  

Формулювання цілей статті 

Головна мета даної роботи полягає у тому, аби проаналізувати 

всі наявні механізми врегулювання агресії у світі, визначити 

їх ефективність, сильні та слабкі сторони; дослідити особливості системи 

міжнародної безпеки, а також міжнародні договори та інші правові 

протидії агресії у світі; вияснити, чи можуть ті чи інші засоби захисту та 

попередження міжнародної агресії функціонувати у повній силі 

незалежно від характеру дії та причин такого протиправного діяння. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Теза щодо питання застосування зброї, ведення війн та військових 

конфліктів є загальноприйнятою. Цей феномен існував завжди та 

хвилював міжнародне співтовариство, тому що на першому місці завжди 

був захист прав та інтересів держави. По цій причині велику увагу зараз  

привертає створення відповідних механізмів захисту для попередження 

таких явищ. Саме поняття «агресія» у міжнародному праві декларативно 
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закріплене ще з ХХ ст.  

Перший акт, у якому закріплене дане діяння як злочин проти 

безпеки та миру прийнято вважати Паризький пакт 1928 р. Він замінив 

поняття «право на війну» на принцип «заборони ведення агресивної 

війни» (Vazhna, 2016).  

Закінчення Другої світової війни, створення ООН сприяло 

закріпленню даного поняття саме в Статуті ООН. У п. 4 ч. 1 ст. 2 Статуту 

закріпили принцип, який зазначає, що «погрозу силою або її застосування 

як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності 

будь-якої держави, або яким-небудь іншим чином, несумісним з цілями 

Об’єднаних Націй» (Ustav Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy…, 1945).  

Проте, існує ряд винятків даного правила. Вони знайшли своє 

місце в ст. 51 Статуту ООН. Саме там вказано на дозвіл самооборони 

у разі збройного нападу. Також дозволяються військові заходи згідно 

із санкцією Ради Безпеки у разі загрози миру, його порушення чи акту 

агресії, що передбачає VII стаття цього ж Статуту (Ustav Organizatsii 

Ob'edinennyih Natsiy…, 1945).  

У Резолюції № 3314 Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1974 р. 

було закріплено нормативне визначення агресії. Ст. 1 даної Резолюції 

передбачає, що «агресія» – це застосування збройної сили держави проти 

суверенітету, політичної незалежності або територіальної 

недоторканості іншої держави, чи іншим чином, що несумісний із 

Статутом Організації Об’єднаних Націй (Opredelenye ahressyy…, 1974).  

Інші джерела також містять міжнародне закріплення поняття 

«агресія» на даний момент. Римський статут Міжнародного 

кримінального суду закріплює той факт, що до юрисдикції суду входить 

розгляд тих справ, які пов'язані із будь-якими актами агресії. Діяльність 

Ради Безпеки ООН стосовно даного питання є найбільш спірним 

моментом у Статуті (Kasyanyuk, 2016).  

За ст. 24, 39 Статуту ООН, обов'язком цього органу стосовно 

питання визначення акту агресії безпосередньо полягає у абсолютно 

виключній відповідальності за підтримку безпеки та миру у світі (Ustav 

Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy…, 1945). Відповідно п. 2 ст. 8 Римського 

статуту висвітлює приклади агресії, до яких відноситься:  
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– будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави, 

а також вторгнення, напад збройних сил однієї держави на територію 

іншої, військова окупація, що не залежить від того, якого виду 

тимчасовий характер її дії; 

– застосування будь-якого виду зброї однієї держави проти 

території іншої, бомбардування території іншої держави; 

– блокада портів, берегів держави збройними силами іншої 

держави; 

– напад державою збройними силами на морські та повітряні 

флоти, або повітряні, сухопутні, морські сили іноземної держави; 

– будь-яке продовження перебування держави на території іншої 

держави після припинення дії угод, що це дозволяють, застосування 

збройної сили держави, що знаходиться на території іноземної держави 

за згодою приймаючої держави чи порушення умов будь-якої угоди; 

– дії держави, що дозволяють надавати в розпорядження власну 

територію іншої держави і були використані іншою державою задля 

здійснення акту агресії проти третьої держави; 

– засилання державою самостійно, або від власного імені збройних 

груп, бандитських угрупувань, найманців чи іррегулярних сил, що 

здійснюють акти застосування сили збройного характеру проти іншої 

держави, що носять характер такого рівня серйозності, які рівнозначні 

переліченим вище актам чи значну участь у них (Rymskyi statut 

mezhdunarodnoho uholovnoho suda…, 1998).  

Яскравий приклад агресії в ХХІ ст. – російсько-грузинська війна 

2008 р. Хоч і тривала вона фактично всього 5 днів, проте принесла 

велику кількість жертв і розхитала політичну стабільність Грузії. 

Відношення до цього конфлікту міжнародне співтовариство мало 

неоднозначне. Більша кількість міжнародних організацій та держав 

зокрема зійшлися на тому, що розпочаті військові дії Російською 

Федерацією на території Грузії це пряме порушення територіальної 

цілісності держави та спроба повалення демократично обраної влади.  

Проте, за дане діяння Російська Федерація не понесла жодних 

покарань у виді санкцій чи міжнародної ізоляції, тобто дана дія не була 

визнаною як агресія зі сторони держави-порушниці, була відсутня навіть 
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міжнародна відповідальність за створення даного конфлікту (Danilyuk, 

2013).  

Сучасні реалії показують, що уся світова спільнота все-таки 

знайшла способи боротьби з агресією, що існує по відношенню 

до України. Події, розпочаті у лютому 2014 р. тривають досі. Різке 

засудження цих дій демонструють ООН, Європейський союз, 

Рада Європи, НАТО. Європейським Союзом у свою чергу ввелось 

застосування санкцій (в більшості економічних) до Російської Федерації 

як до країни-порушниці. 

Вся світова спільнота рішуче закликає РФ до негайного 

припинення військових дій на сході України, порушення прав людини 

(національних меншин) та повернення Криму. Задля врегулювання цієї 

ситуації було проведено чимала кількість зустрічей та переговорів, 

зокрема це були Мінські домовленості. Більша частина вчених сучасності 

зійшлися на думці, що дії Російської Федерації проти України варто 

кваліфікувати як акт агресії з точки зору міжнародного права. 

Міжнародно-правовий аналіз дій РФ проти України свідчить про 

те, що у цьому випадку можна застосувати справу «Нікарагуа проти 

США» 1986 року. У власному рішенні суд пояснює правові поняття як 

«міжнародний напад» та «акт агресії». Це рішення констатує той факт, 

що:  

– варто розглядати як втручання у внутрішні справи країни 

наступні форми здійснення: постачання, навчання, фінансування, 

озброєння або допомога формуванням антиурядового іррегулярного 

характеру;  

– розглядати як порушення суверенітету держави здійснення 

польоту без дозволу на території повітряного простору іншої держави; 

Всі ці діяння щодо іншої держави однією державою – прямі 

порушення норм міжнародного права, відповідно вимагають 

застосування заходів відповідальності (Voloshchuk, 2017).  

Щодо міжнародно-правової відповідальності держави-порушниці 

за цей міжнародний злочин, то зараз Україною було подано п’ять позовів 

проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини, 

один позов до Міжнародного кримінального суду та відкрито 
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провадження в Міжнародному трибуналі з морського права. У своєму 

позові Україна вказує на порушення Російською Федерацією 

Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод 

1950 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансування 

тероризму 1999 року, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1966 року та Конвенції ООН із морського права 1982 р.  

Дані провадження відносяться до міжнародної відповідальності за 

невиконання міжнародних актів. А конкретніше – відповідальність за 

фактично вчинений акт агресії в рамках міжнародного гуманітарного 

права не розглядається. У червні 2018 р. Україна завершила процес 

подання всіх доказів до Міжнародного кримінального суду, зокрема 

направлення Меморандуму з чітко обґрунтованими фактами, на основі 

яких і базується позов проти Російської Федерації.  

Висновки 

Вагоме місце у діяльності міжнародних установ та організацій 

займає питання миру та безпеки. Поняття «агресія» закріплене у 

багатьох міжнародних документах, воно визнається як найтяжчий 

злочин проти безпеки та миру всього людства. У сучасному світі все 

гостріше постає проблема з неправомірними діями однієї держави щодо 

іншої держави. Найголовнішим об’єктом посягання і досі залишається 

територія іншої держави. Доки існує суспільство, доти буде існувати 

поняття міжнародного злочину. За період ХХІ ст. світ побачив випадки 

агресії, але, нажаль, не всі вони набували міжнародного значення.  

Не дивлячись на це, характер стримування ознак кваліфікації збройної 

агресії відчувається. Окрім того, це містить перспективне поширення 

незбройних форм агресії, зважаючи на не аби яку актуальність питання. 

 

References: 

1. Danilyuk, K. (2013). ‘Rosiysko-gruzinska viyna 2008 r.: reaktsiya 

svitovoyi spilnoti ta geopolitichni naslidki’ [The Russian-Georgian War of 

2008: The World Community Reaction and Geopolitical Consequences]. 

Mizhnarodni vidnosyny i turyzm: suchasnist ta retrospektyva [International 

relations and tourism: modernity and retrospective], issue 3, pp. 11–14. 

2. Kasyniuk, I. (2016). ‘Suchasni problemy mizhnarodno-pravovoho 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

146 

rehuliuvannia kryminalnoi vidpovidalnosti za zlochyn ahresii’ [Modern 

problems of international legal regulation of criminal liability for the crime of 

aggression]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia 

Pravo [Scientific journal of the Uzhhorod National University. Series law], 

issue 38, pp. 150–153.  

3. Opredelenye ahressyy: Rezoliutsyia Heneralnoi Assambley OON 

№ 3314 ot 14 dekabrya 1974 goda [Definition of aggression: General 

Assembly Resolution № 3314 of December 14, 1974]. Verkhovna Rada 

Ukrainy, [online]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/995_001-74. 

4. Rymskyi statut mezhdunarodnoho uholovnoho suda 1998 hoda 

[1998 Rome Statute of the International Criminal Court]. Verkhovna Rada 

Ukrainy, [online]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588. 

5. Ustav Organizatsii Ob'edinennyih Natsiy 1945 goda [1945 Charter of 

the United Nations]. Verkhovna Rada Ukrainy, [online]. Available at: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010. 

6. Vazhna, K. (2016). ‘Viznachennya agresiyi u suchasnomu 

mizhnarodnomu pravi’ [Definition of aggression in modern international law]. 

Ukraina i svit: Naukovyi zhurnal Fakultetu zhurnalistyky i mizhnarodnykh 

vidnosyn Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv [Ukraine and 

the World: Scientific Journal of the Faculty of Journalism and International 

Relations, Kyiv National University of Culture and Arts], issue 1, pp. 84–92.  

7. Voloshchuk, O. (2017). Ahresiia proty Ukrainy: mizhnarodno-pravovi 

naslidky [Aggression against Ukraine: international legal consequences] 

Naukovo-informatsiinyi visnyk ivano Frankivskoho universytetu prava imeni 

Korolia Danyla Halytskoho: Zhurnal. [Scientific and Information Journal of 

Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytsky], issue 3, 

pp. 129–137. 

 
Науковий керівник – Безсмертний Роман Петрович, кандидат політичних наук, 

доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010


 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

147 

УДК:327(560) 

Омельяненко Анна, 

студентка, 

Київський національний університет культури і мистецтв, 

м. Кив, Україна 

 

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ  

ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

 

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти 

неоосманістських прагнень Туреччини в контексті розширення 

її присутності в трьох стратегічно важливих регіонах – Близький Схід, 

Балкани і Африка. Метою статті є аналіз провідних тенденцій зовнішньої 

політики Туреччини на сучасному етапі. У даній статті були використані 

такі методи: аналіз різноманітних джерел інформації, аналіз отриманих 

відомостей, а також описовий метод. Підкреслюється, що імперські 

тенденції, що набирають силу, у зовнішньополітичній активності Анкари 

створюють пряму загрозу Україні, оскільки дані регіони історично 

присутні у сфері її геополітичних інтересів. Здійснення зовнішньої 

політики є однією з функцій держави. Її можна визначити як сукупність 

державних і недержавних інститутів, процедур і технологій, 

які забезпечують реалізацію політичних цілей держави за межами своєї 

території. Сучасну зовнішню політику Туреччини можна 

охарактеризувати як багатовекторну. Розглянувши зовнішню політику 

Туреччини на сучасному етапі, можна прийти до висновку, що вона 

характеризується своєю багатовекторністю. Завдяки своєму 

географічному положенню Туреччина визначає себе як частина 

декількох регіонів одночасно і заявляє про свої національні інтереси 

в регіоні Близького Сходу, Центральної Азії, Закавказзя і Балканах. 

У відносинах Туреччини з Азербайджаном мова йде не тільки про 

культурні аспекти, а безпосередньо про транспортування каспійської 

нафти і газу на світові ринки. Туреччина інвестує величезні кошти 

в азербайджанську економіку. Між державами підписано більше ста 

договорів у різних сферах, особливо в нафтогазовій галузі. 
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Leading Trends in Turkish Foreign Policy at the Present Stage 

The article examines the theoretical and practical aspects of Turkey's 

neo-Ottoman aspirations in the context of expanding its presence in three 

strategically important regions – the Middle East, the Balkans and Africa. The 

aim of the article is to analyze the leading trends in Turkish foreign policy at 

the present stage. The following methods were used in this article: analysis of 

various sources of information, analysis of the obtained information, as well as 

a descriptive method. It is emphasized that the growing imperial tendencies in 

Ankara’s foreign policy activity pose a direct threat to Ukraine, as these 

regions are historically present in the sphere of its geopolitical interests. 

The implementation of foreign policy is one of the functions of the state. It can 

be defined as a set of state and non-state institutions, procedures and 

technologies that ensure the implementation of political goals of the state 

outside its territory. Turkey’s current foreign policy can be described as multi-

vector. Considering Turkey’s foreign policy at the present stage, we can 

conclude that it is characterized by its multi-vector nature. Due to its 

geographical location, Turkey defines itself as part of several regions 

simultaneously and declares its national interests in the Middle East, Central 

Asia, the Caucasus and the Balkans. Turkey's relations with Azerbaijan are not 

only about cultural aspects, but directly about the transportation of Caspian oil 

and gas to world markets. Turkey invests huge funds in the Azerbaijani 

economy. More than a hundred agreements have been signed between the 

states in various fields, especially in the oil and gas industry.  

Key words: Turkey; the Middle East; the Balkans; TEAK; Davutoglu; 

AKP; Africa; Erdogan; neo-Ottomanism. 
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Ведущие тенденции внешней политики Турции на 

современном этапе 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

стремления к «неоосманизму» Турции в контексте расширения ее 

присутствия в трех стратегически важных регионах – Ближний Восток, 

Балканы и Африка. Целью статьи является анализ ведущих тенденций 

внешней политики Турции на современном этапе. В данной статье были 

использованы следующие методы: анализ различных источников 

информации, анализ полученных сведений, а также описательный 

метод. Подчеркивается, что имперские тенденции, набирающие силу, во 

внешнеполитической активности Анкары создают прямую угрозу 

Украине, поскольку данные регионы исторически присутствуют в сфере 

ее геополитических интересов. Осуществление внешней политики 

является одной из функций государства. Ее можно определить как 

совокупность государственных и негосударственных институтов, 

процедур и технологий, обеспечивающих реализацию политических 

целей государства за пределами своей территории. Современную 

внешнюю политику Турции можно охарактеризовать как 

многовекторную. Рассмотрев внешнюю политику Турции на 

современном этапе, можно прийти к выводу, что она характеризуется 

своей многовекторностью. Благодаря своему географическому 

положению Турция определяет себя как часть нескольких регионов 

одновременно и заявляет о своих национальных интересах в регионе 

Ближнего Востока, Центральной Азии, Закавказья и Балканах. 

В отношениях Турции с Азербайджаном речь идет не только о 

культурных аспектах, а непосредственно о транспортировке каспийской 

нефти и газа на мировые рынки. Турция инвестирует огромные средства 

в азербайджанскую экономику. Между государствами подписано более 

ста договоров в различных сферах, особенно в нефтегазовой отрасли.  

Ключевые слова: Турция; Ближний Восток; Балканы; ТИК; 

Давутоглу; ПСР; Африка; Эрдоган; неоосманизм. 
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Вступ 

Формування нової архітектури міжнародних відносин надає 

їй поліцентричності (Svystunova, 2011). В умовах динамічно мінливої 

конфігурації сил внутрішні і зовнішні пріоритети ряду світових і 

регіональних держав трансформуються. Туреччина переживає 

перехідний етап, пов'язаний з глибоким реформуванням політичного 

курсу. Останні кілька років її зовнішня і внутрішня політика була 

зосереджена навколо продиктованих неоосманських настроїв правлячої 

еліти домогтися статусу надрегіональної держави (Kyziukov, 2006, p. 96).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Близькосхідний регіон досить тривалий час перебуває в центрі 

уваги науковців, аналітиків, політиків, як східних, так і 

західноєвропейських країн. США, ЄС, КНР, РФ та інші конкурують за 

вплив на Близькому Сході, що, у свою чергу, призводить до посилення 

напруги та конфронтації. Свідченням конфлікту інтересів стала війна 

в Сирії, вигоду з якої намагаються отримати як сусіди, так і віддалені 

країни. Близькосхідна тематика привертає увагу українських науковців, 

проте, на жаль, роль Туреччини залишається слабко висвітленою 

в цьому контексті. Подекуди можна натрапити на окремі статті, 

присвячені зовнішній політиці Туреччини, однак цілісного дослідження 

цієї теми ще немає. Стаття має на меті окреслити основні напрямки 

зовнішньої політики Турецької Республіки за останні роки. Даній 

проблемі були присвячені наукові публікації А. Васильєва, С. В. Кізюкова, 

І. А. Свистунової та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

На сучасному етапі не розглянуті повною мірою тенденції 

здійснення зовнішньої політики Туреччини. 

Формулювання цілей статті 

Мета статті полягає у визначенні головної концепції зовнішньої 

політики та поточної зовнішньополітичної стратегії Туреччини; 

висвітленні участі Турецької Республіки в міжнародних об'єднаннях; 

перспектив та проблем співпраці Туреччини з ключовими 

регіональними акторами міжнародних відносин на сучасному етапі. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Мета – посилити вплив на глобальні процеси. Якщо ще недавно 

ці тенденції були слабо оформлені, то 2020 р. чітко розмежував політику 

на «до» і «після». Сучасний політичний курс Туреччини свідчить про 

трансформацію поглядів президента Р. Т. Ердогана і правлячої Партії 

справедливості і розвитку (ПСР), які набувають антизахідні риси 

і спрямованість на схід. Основні зовнішньополітичні орієнтири 

Туреччини в минулому році формально залишилися незмінними – 

Анкара як і раніше намагається відхилитися від прозахідного курсу, 

демонструючи американським колегам свою незалежність (Vasyliev, 

2011). Вона також підтримує мінімальні контакти з Європою, мабуть, 

вже остаточно змирившись з реальністю, в якій для неї так  

і не знайшлося місця в Євросоюзі. Певна стабільність збереглася і щодо 

НАТО. Незважаючи на проблеми з США і різкі висловлювання 

Р. Т. Ердогана про можливість закриття іноземних військових баз, 

недоцільність збереження членства Туреччини в Альянсі, залишати його 

Анкара не збирається. Більше того, перспектива її виходу з НАТО 

не відповідає інтересам жодної зі сторін. 

Туреччина не бачить реальних альтернатив НАТО, а країни Заходу 

не мають наміру виводити із зони свого впливу країну, геополітично 

вигідне становище якої дозволяє їм зміцнюватися на просторі Близького 

і Середнього Сходу, контролюючи його. Негативними (для Заходу) 

наслідками виходу Туреччини з НАТО стали б ослаблення Альянсу, 

посилення зближення з Україною. Тому періодичні вираження взаємного 

невдоволення залишаються лише словами – кардинальних змін 

у середньостроковій перспективі не передбачається. Проте деякі зміни 

у відносинах Туреччини із Заходом все ж відбулися. За 2020 р. Анкара, 

в черговий раз переглянувши політичні пріоритети, скорегувала 

механізми взаємодії з ключовими гравцями західного світу, включаючи 

свого колись найбільшого союзника в особі США. Якщо ще кілька років 

тому вона лише завуальовано натякала Вашингтону на те, що більше не 

має наміру бути підконтрольним гравцем, то сьогодні Ердоган заявляє, 

що держава не потребує опіки США і може самостійно приймати 

політичні рішення. 
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Туреччина готова до співпраці. Про необхідність нормалізації 

відносин і відновлення регулярних консультацій йдеться як в офіційних 

документах її МЗС, так і в заявах перших осіб країни. Р. Т. Ердоган, 

наприклад, не раз підкреслював, що Туреччина не відмовляється від 

діалогу, але він повинен йти на рівних, без подвійних стандартів, до чого 

США не звикли. Зараз турецько-американські відносини переживають 

системну кризy (Erdohan, 2015). У вересні, наприклад, не відбулося 

очікуваної зустрічі президентів на полях сесії ГА ООН в Нью-Йорку, що, 

ймовірно, пояснюється в тому числі тезами виступу глави Туреччини з 

трибуни Генеральної Асамблеї, які мало корелювали з позицією США. 

Великі надії покладалися на переговори лідерів 13 листопада 

2020 р., але і вони не принесли особливих результатів. Всупереч надіям 

Білого дому, президент Туреччини ясно дав зрозуміти, що питання про 

закупівлю С-400, що стало ключовим у відносинах двох країн, вирішене і 

не підлягає перегляду. За підсумками зустрічі сторони лише вимушено 

констатували, що продовжуватимуть перемовини, доки не дійдуть до їх 

компромісу. 

Єдиною проблемою, через яку контакти сторін зі змінним успіхом 

і відносною регулярністю ще тривають, є взаємодія в рамках сирійської 

кризи, яка періодично затьмарюється розбіжностями (зазвичай з 

приводу курдських формувань). За осінь 2020 р. військові США і 

Туреччини провели в Сирії три наземних патрулювання, кінцевою метою 

яких є створення зони безпеки. 

Дана подія в цілому могла б трактуватися як успіх, якщо не 

враховувати, що здійснення патрулювання, яке відкладалося протягом 

досить тривалого часу, стало єдиним «досягненням» американо-

турецької кооперації за весь час співпраці на сирійській землі. 

Аналогічна ситуація складається на європейському напрямку. Єдино 

значущим контактом Туреччини з Європою стало проведення Ради 

асоціації ЄС-Туреччина, на якій Анкару традиційно звинуватили в 

порушенні прав людини і невідповідності її судової системи 

європейським стандартам. До цього пізніше додалися претензії ЄС з 

приводу бурових робіт Туреччини в межах виключної економічної зони і 

континентального шельфу Кіпру. 
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Пізніше Євросоюз прийняв рішення про припинення контактів з 

Туреччиною на вищому рівні, яке влада останньої сприйняли спокійно. 

Користуючись нагодою, вони лише нагадали Європі, що їхня країна 

більше не в силах приймати потоки мігрантів, і ніщо не зупиняє  

її перед рішенням відкрити двері для 3,6 млн сирійських біженців,  

які бажають перетнути кордони європейського континенту. У відповідь 

на проголошену Туреччиною політику Незалежності у Вашингтоні 

почали шантажувати свого союзника по НАТО. У квітні 2020 р. США 

призупинили поставки до Туреччини обладнання для винищувачів F-35, 

а потім вирішили виключити Анкару з програми Пентагону з 

виробництва цих літаків. Апогеєм напруженості в американо-турецьких 

відносинах стала обіцянка Д. Трампа знищити економіку Туреччини, 

після того як Анкара оголосила про початок військової операції на 

території Сирії. 

Одна з особливостей сучасної політики Туреччини – стримана  

і не властива їй раніше реакція на провокації заходу. Дії адміністрації 

Д. Трампа, що не відповідають нормам дипломатичного етикету, 

не тільки більше не зачіпають лідера Туреччини, але, навпаки, надають 

стимул шукати нових союзників і вибудовувати взаємодію на інших 

напрямках. ЄС же просто перестав мати для Туреччини першорядне 

значення. Курс на вступ до нього, проголошений Партією справедливості 

і розвитку (ПСР) на зорі її виходу на політичну арену, залишився 

в минулому – як і, частково, ідея про те, що Туреччина є європейською 

країною. Сьогодні Р. Т. Ердоган, погляди якого цілком спрямовані на схід, 

відкрито заявляє, що країні вже не так важливий результат 

багаторічного переговорного процесу про асоціацію з ЄС. Іноді він 

і зовсім попереджає Брюссель про можливість остаточного припинення 

цього процесу, підтверджуючи курс Туреччини на «евродезінтеграцію». 

В рамках зовнішньої політики неоосманізму і єднання 

з мусульманським світом інтеграція з Європою вже не приваблює 

Туреччину так, як раніше. Анкара переконалася, що підвищення 

авторитету на міжнародній арені можна домогтися без Європи. 

Туреччина, лише зрідка вживаючи контрзаходи у відповідь 

на нескінченні санкції, багато в чому перейшла до оборонної політики 
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у відносинах із Заходом і до використання шантажу на окремих 

напрямках, залишивши наступальну тактику для більш важливих 

ініціатив. Однією з держав, з якими Туреччині вдалося встановити 

конструктивну взаємодію, стала Україна. У 2020 р. свій перший 

закордонний візит Р. Т. Ердоган здійсненив саме в Україну,  

що є важливим з урахуванням властивого туркам символізму (Vizit 

Erdogana v Ukrainu..., 2020). Про важливість двостороннього 

співробітництва говорить не тільки інтенсивність контактів на вищому 

рівні, а й взаємне розуміння необхідності їх подальшого розвитку. 

В умовах дефіциту союзників лідер Туреччини як ніколи зацікавлений 

в Україні. 

Ряд економічних проектів, включаючи АЕС «Аккую» і газопровід 

«Турецький потік», протягом багатьох років сприяють досягненню даної 

мети. Відмінна риса сучасних українсько-турецьких відносин – 

планомірний відхід від виключно економічного співробітництва до 

створення нових форматів політичної взаємодії і, що більш важливо, до 

кооперації у сфері безпеки. Мова йде не тільки про закупівлю 

Туреччиною зенітних ракетних систем, але і про запуск систематичних 

консультацій, в тому числі за участю Ірану. Україна, Туреччина та Іран 

активно взаємодіють з питання врегулювання сирійської кризи. 

Реалізацію домовленостей було розпочата негайно – до кінця листопада 

2020 р. Україна і Туреччина провели вже дванадцяте патрулювання, 

підтвердивши ефективність і злагодженість українсько-турецької 

взаємодії: вони наочно продемонстрували світовій громадськості,  

що менше ніж за місяць здатні втілити в життя те, що військові США  

і Туреччини не могли реалізувати протягом усього року. 

Успіх викликаний тим, що Україна не намагається сконцентрувати 

всі процеси в своїх руках і, усвідомлюючи логічне для будь-якої держави 

прагнення до розвитку, стримано реагує на спроби Туреччини вийти 

на надрегіональний рівень і навіть підтримує їх в тій мірі, в якій вважає 

це можливим. Ще одна важлива тенденція – активізація співпраці на між-

парламентському рівні. Крім того, неодноразово в 2020 р. з офіційними 

візитами екскурсію відвідувала В. Матвієнко, яка поряд з В. Володіним 

додатково зустрічалася з главою ВНСТ Туреччини в рамках міжнародних 
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міжпарламентських самітів. У травні вона провела двосторонні 

переговори з М. Шентопом і була прийнята президентом Турецької 

Республіки, що свідчить про особливу значимість контактів. Не менш 

важлива зустріч відбулася у липні, коли представники парламентів Росії 

та Туреччини підписали Регламент міжпарламентської комісії високого 

рівня зі співробітництва між федеральними зборами Росії та іншими 

національними зборами Туреччини (Ethiopia, 2015). 

Така активність на міжпарламентському рівні – нове і політичне 

явище для українсько-турецьких відносин. Для України принципово 

важлива зацікавленість Туреччини в подібних контактах саме з нею. 

Турецька Республіка не намагається налагодити міжпарламентську 

взаємодію з державами ЄС і ніяк не співпрацює з Конгресом США,  

хоча в умовах планомірного погіршення двосторонніх відносин саме такі 

контакти могли б надати імпульс американсько-турецькому 

співробітництву, що відживає себе. 

Поки турецька сторона або не розуміє цього, або (що більш вірно) 

навмисно займає вичікувальну позицію, щоб зберегти «status quo» 

у відносинах із Заходом. Сьогодні вона в принципі не розглядає 

можливість такої співпраці із західними країнами, що підвищує 

унікальність і можливості російсько-турецької взаємодії. 

Конструктивна взаємодія з Іраном в рамках сирійської кризи  

не дозволяє їй бути впевненою в подальшій відсутності протиріч з ним. 

Сторони працюють над запобіганням розбіжностей у майбутньому,  

про що свідчать зустрічі глав держав і спроби налагодити економічне 

співробітництво. В Анкарі усвідомлюють однак, що турецько-іранські 

відносини, які історично склалися в ході геополітичної конкуренції, 

найімовірніше, завжди матимуть відтінок суперництва. Тому Туреччина 

сконцентрувалася на пошуку інших союзників, насамперед 

в ісламському світі. Тренд на ісламізацію, що закріпився у внутрішній 

політиці Туреччини кілька років тому, став екстраполюватися на 

зовнішню. Прагнення грати роль посередника в загострилися індо-

пакистанських відносинах, критика Ізраїлю на захист палестинського 

населення, що звучить від президента Туреччини при будь-якому 

зручному випадку, його різка реакція на терористичні атаки в мечетях в 
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Новій Зеландії – все це можна трактувати як спроби Анкари заявити про 

себе як про важливу частину ісламського світу, готової стати його 

захисником і покровителем. Ця думка простежувалася в промові 

Р. Ердогана на 74-й сесії ГА ООН. Почавши з цитати Мевляни (одного 

з основоположників суфізму), лідер Туреччини присвятив більшу 

частину свого виступу несправедливості гноблення мусульманських 

народів і необхідності боротьби з ісламофобією. Турецький істеблішмент 

особливо пишається зараз «посередницькою» політикою військової 

допомоги, яка підноситься в якості миротворчої діяльності 

з врегулювання регіональних конфліктів. На ділі ця допомога служить 

для пошуку нових союзників, а також для посилення регіонального 

впливу і нерідко тільки ускладнює конфлікти. 

Багато особливостей зовнішньої політики Туреччини, в тому числі 

і відхід від західних цінностей, обумовлені внутрішньою динамікою. 

На муніципальних виборах 31 березня 2019 р. Партія справедливості 

і розвитку (ПСР) в альянсі з Партією націоналістичного руху (ПНД) 

отримала трохи більше половини голосів, здобувши перемогу 

в 39 регіонах – але перемогу невпевнену. Ердоган незабаром після 

оголошення попередніх результатів поспішив привітати ПСР 

з перемогою і заявив про демократичність виборів. Але його публічне 

тріумфування продовжилося рівно до обнародування результатів 

голосування в двох найбільших провінціях країни – Стамбулі і Анкарі, 

де перемогла опозиція. 

Вибори відбулися демократичними шляхом і відображають реалії 

турецького суспільства. Два згадані регіони традиційно голосували 

за ПСР і на багатьох виборах вирівнювали баланс в її користь. Але цього 

разу стан справ кардинально змінився. Пост мера Стамбула вкрай 

важливий в турецькому політичному житті. Саме з даної посади свою 

кар'єру колись починали багато політиків, в тому числі і Р. Ердоган, який 

став главою муніципалітету в 1994 р. Спеціально для участі у виборній 

гонці з поста прем'єра на початку року пішов у відставку Б. Йилдирим, 

якому в політичних колах і передрікали беззастережну перемогу. Але він 

уступив представнику опозиційної Народно-республіканської партії 

(НРП) Е. Імамоглу, а ПСР таким чином позбулася важливого інструменту 
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впливу в стратегічно значимому районі країни. Ні Партія справедливості 

і розвитку, ні президент Ердоган результати виборів не визнали, 

переконавши Центральну виборчу комісію під приводом масових 

порушень анулювати результати голосування і провести повторні 

вибори в червні. За цей час правляча партія сподівалася повернути 

втрачені голоси за рахунок агітаційних заходів і впливу на виборців. 

Але другий тур голосування знову не виправдав очікувань – Е. Імамоглу 

переміг знову, причому з набагато більшим відривом. Важливо,  

що з березня по червень зросла кількість молодих прихильників 

Імамоглу, в той час як підтримка молоддю кандидата від ПСР практично 

не змінилася. 

ПСР була змушена визнати результати виборів, але вихід ситуації 

з-під її контролю (вперше за багато років) говорить сам за себе. Втрата 

Стамбула і Анкари боляче вдарила по амбіціях правлячої еліти 

Туреччини. Результат місцевих виборів свідчить про розкол турецького 

суспільства. Партія справедливості і розвитку, яка на поч. 2000-х рр. 

забезпечила економічний прогрес, до 2019-го р. знову привела 

Туреччину до господарських складнощів. Торгова війна з США 2018 р., 

падіння курсу ліри, рекордні показники інфляції та безробіття 

в поєднанні з відмовою від стимулюючих економіку заходів відбилися 

на настроях громадян. Вони почали ставити під сумнів вірність 

політичного курсу підтримуваної ними партії, більше не вбачаючи 

в нинішній ПСР ту політичну силу, за яку віддавали свої голоси в 2002 р.  

В умовах несприятливої соціально-економічної ситуації почали 

виникати альтернативи ПСР в особі, наприклад, «хорошої партії». Вона 

вибудувала свою політичну кампанію на балансі інтересів 

консервативно-націоналістичної і прогресивної світської частини 

суспільства, швидко знайшовши прихильників. У 2020 р. про намір 

створити свої політичні партії заявили А. Бабаджан і А. Давутоглу – 

колишні члени ПСР, досвідчені і авторитетні політики. Так, А. Бабаджан 

був одним із засновників ПСР, А. А. Давутоглу служив міністром 

закордонних справ і очолював уряд. Політичне об'єднання А. Давутоглу, 

про створення якого сімволічно було оголошено в п'ятницю (священний 

день для мусульман) 13 грудня, отримало не менш символічну назву 
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«Партія майбутнього». Виходячи з промови лідера партії з нагоди 

її створення, в якій Давутоглу в кращих традиціях західних цінностей 

міркував про ставлення до різних культур, релігій і етносів (у тому числі 

«рідних» громад Балкан, Кавказу, Близького Сходу і Центральної Азії), 

а також про намір принести в турецьке суспільство більше прав і свобод, 

стає ясно, що партія екс-прем'єра Туреччини, що функціонує під гаслом 

«Мирне і надійне майбутнє!», являє собою нове явище в турецькій 

політичній культурі.  

Висновки 

Таким чином, з точки зору зовнішньої політики 2020 р. став для 

Туреччини переломним. В цілому її зовнішньополітичний курс як 

і раніше здійснюється в руслі неоосманських настроїв політичної еліти. 

Туреччина, як і раніше, прагне впливати на глобальні і регіональні 

процеси, вбудовуючись в них в образі світової держави. Однак 

на окремих напрямках відбулися серйозні зміни. Так, Анкара набралася 

рішучості відійти від виключно прозахідного зовнішньополітичного 

курсу і союзницьких відносин з США, зберігши з державами Заходу 

виключно ділові відносини в рамках досягнутих раніше домовленостей 

і встановлених механізмів співпраці. Особливо чітко дана тенденція 

простежується у відносинах з Євросоюзом, де навіть найпримітивніші 

контакти тепер здійснюються лише з нагоди взаємної необхідності.  

При цьому залишається незмінною політика між світовими державами 

для досягнення власних цілей. Незважаючи на збереження членства 

Туреччини в НАТО, двосторонню взаємодію з Вашингтоном не можна 

назвати конструктивною. У найближчий рік ситуація багато в чому 

залишиться колишньою: істотних змін на американо-турецькому 

напрямку варто чекати лише в разі взаємних поступок сторін, проте 

поки Туреччина і США не схильні робити перші кроки до виведення 

відносин на докризовий рівень. 
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ПРОЄКТИ НОРВЕЗЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА НОРВЕЗЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ (2018–2021) 

 

Стаття зосереджує свою увагу на проєктах громадських 

організацій в Україні та їх впливі на двосторонні відносини між 

Норвегією та Україною на основі комплексного аналізу статистичних 

даних та звітів про проєкти за останні три роки. У статті розглядаються 

перспективи розвитку українсько-норвезьких відносин. Згідно з 

останніми дослідженнями, громадські організації посилюють свою 

взаємодію з громадянським суспільством, урядами та 

транснаціональними корпораціями, що відкриває нові перспективи 

співпраці між Україною та Норвегією та створює потребу в актуальних 

дослідженнях з цього питання. Метою даної статті є вивчення впливу 
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проєктів норвезьких громадських організацій на відносини між 

Україною та Норвегією у період 2018–2020 рр. на прикладі «Північної 

фінансової корпорації з охорони навколишнього середовища» (NEFCO) 

та проєкту «Норвегія-Україна», в якому беруть участь кілька неурядових 

громадських організацій та навчальних закладів. Наукова новизна цієї 

роботи полягає в аналізі впливу проєктів громадських організацій саме 

на норвезько-українські двосторонні відносини. Методологія 

дослідження являє собою поєднання метода тематичного дослідження 

українсько-норвезьких відносин, якісних даних звітів та документів 

неурядових організацій та кількісних даних, зібраних за допомогою 

методу статистики. Автор статті робить висновок, 

що інституціоналізація всього міжнародного неурядового сектору 

пожвавлює розвиток українського громадянського суспільства, 

допомагає досягти сталого та екологічного розвитку в рамках 

Глобальних цілей ООН, сприяє залученню до співпраці урядів і 

міністерств обох країн, створюючи простір для спілкування 

та партнерства між нашими країнами. 

Ключові слова: Україна; Норвегія; міжнародна організація; 

неурядова організація; міжнародні відносини; двосторонні відносини; 

громадянське суспільство. 

 

Pavlova Anna, Student, Kyiv National University of Culture and Arts, 

Kyiv, Ukraine 

Projects of Norwegian NGOs in Ukraine and Their Impact 

on Norwegian-Ukrainian Relations (2018–2021) 

This article focuses on the NGO's projects in Ukraine and their 

following impact on bilateral relations between Norway and Ukraine, 

including complex analysis of statistics and project reports for the last three 

years. The article considers the prospects for the development of the 

Ukrainian-Norwegian relations. According to the present evidence, NGOs 

enhance their interaction with civil society, governments and multinational 

corporations. It opens new prospects in Norway-Ukraine cooperation and 

creates the need for current research on this issue. The purpose of this article 

is to study the impact of projects of Norwegian NGOs on the relations between 
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Ukraine and Norway in the period 2018–2020 on the example of “The Nordic 

Environment Finance Corporation” (NEFCO) and the project “Norway-

Ukraine”, which involves several NGOs and institutions of education. The 

scientific novelty of this work is in the analysing the impact of the NGO's 

projects at the Norway-Ukraine bilateral relations. The methodology is a case 

study of the Ukrainian-Norwegian relations where qualitative data collected in 

reports and documents are triangulated by quantitative data collected in aid 

statistics. The author of the article concludes that institutionalization of the 

whole international nongovernmental sector revitalizes the development of 

Ukrainian civil society. It helps achieve sustainable and environmental 

development within the UN Global Goals. It promotes the involvement of the 

cooperation of governments and ministries of both countries, creating a space 

for communication and partnership between our countries. 

Key words: Ukraine; Norway; international organization; non-

governmental organization; international relations; bilateral relations; civil 

society. 
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Проекты норвежских общественных организаций в Украине 

и их влияние на норвежско-украинские отношения (2018–2021) 

Статья сосредотачивает свое внимание на проектах 

общественных организаций в Украине и их влиянии на двусторонние 

отношения между Норвегией и Украиной на основе комплексного 

анализа статистических данных и отчетов о проектах за последние три 

года. В статье рассматриваются перспективы развития украинско-

норвежских отношений. Согласно последним исследованиям, 

общественные организации усиливают свое взаимодействие 

с гражданским обществом, правительствами и транснациональными 

корпорациями, что открывает новые перспективы сотрудничества 

между Украиной и Норвегией и создает потребность в актуальных 

исследованиях этого вопроса. Целью данной статьи является изучение 

влияния проектов норвежских общественных организаций 

на отношения между Украиной и Норвегией в период 2018–2020 гг. 
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на примере «Северной финансовой корпорации по охране окружающей 

среды» (NEFCO) и проекта «Норвегия-Украина», в котором участвуют 

несколько неправительственных организаций и учебных заведений. 

Научная новизна этой работы заключается в анализе влияния проектов 

общественных организаций именно на норвежско-украинские 

двусторонние отношения. Методология исследования представляет 

собой совмещение метода тематического исследования украинско-

норвежских отношений, качественных данных из отчетов и документов 

неправительственных организаций и количественных данных, 

собранных с помощью метода статистики. Автор статьи делает вывод, 

что институционализация всего международного неправительственного 

сектора оживляет развитие украинского гражданского общества, 

помогает достичь устойчивого и экологического развития в рамках 

Глобальных целей ООН, способствует вовлечению в сотрудничество 

правительств и министерств обеих стран, создавая пространство для 

общения и партнерства между нашими странами. 

Ключевые слова: Украина; Норвегия; международная 

организация; неправительственная организация; международные 

отношения; двусторонние отношения; гражданское общество. 

 

Вступ 

Відносини України з Королівством Норвегія сягають  

кін. І-го тисячоліття н. е. Доба спільної історії тривала понад кілька 

століть з часу заснування Київської Русі й відбилася у сплетінні 

взаємовпливів. Наразі взаємовідносини цих двох країн трансформуються 

разом зі світовою системою. Все більшу роль у світі та двосторонніх 

міждержавних відносинах грають громадські організації та проєкти,  

які реалізуються ними в рамках повсякденної діяльності. У зв’язку з 

цими виникає необхідність аналізу впливу проєктної діяльності 

громадських організацій на двосторонні відносини між Україною та 

Норвегією в останні роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Зростаючий вплив громадських організацій на міжнародні 

відносини вивчали: О. Новакова, Р. Пасічний, Л. Дорош, Г. Тараненко, 
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О. Кутейніков, А. Немеш, О. Москальчук, Т. Кірєєва, О. Капінус та інші. 

Українсько-норвезькі відносини були об’єктом досліджень 

Г. Хлібовської, В. Воротнікова, Р. Хасмат, Т. Хільдебрандт, Й. Хсу, 

С. Шлевіген. Роль іноземних донорів у формуванні громадянського 

суспільства в Україні досліджувала М. Шевцова. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

У поданому дослідженні вперше було проаналізовано вплив 

проєктів громадських організацій саме на рівні двосторонніх відносин 

між Норвегією та Україною 

Формулювання цілей статті 

Робота ставить за мету розкрити характер, загальні та специфічні 

риси впливу проєктів громадських організацій в Україні на прикладі 

діяльності «The Nordic Environment Finance Corporation» (NEFCO) та 

проєкту «Норвегія-Україна» за період 2018–2020 рр., а також аналіз 

перспектив розвитку і поглиблення українсько-норвезьких відносин 

через проєкти громадських організацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Різноманітні громадські організації, як міжнародні, так і ті,  

що діють всередині однієї держави, посилюють свій вплив с кожним 

роком (Kireeva, 2006, Kapinus, 2008, Hasmathetal, 2019). Найбільшою та 

найвпливовішою організацією світу залишається ООН, яка розробляє 

Цілі сталого розвитку та Порядок денний для їх досягнення задля 

забезпечення миру та справедливості, стабільного розвитку, рівності, 

захисту навколишнього середовища та прав людини (Sustainable 

Development Goals). 

Норвегія вважає Цілі сталого розвитку та Порядок денний для їх 

досягнення найбільш ефективним планом для сприяння соціально, 

економічно та екологічного сталого розвитку у світі (Slevigen, 2018,  

p. 1–13). Окрім того зменшення ризику стихійних лих та захист 

навколишнього середовища є основними рушіями норвезької 

національної політики (Norwegian Government Security and Service 

Organisation). 

Хоча значна частина грантів призначається на проєкти розвитку, 

у допомозі Норвегії помітні також геополітичні міркування. Після 2014 р. 
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уряд Норвегії запропонував збільшити розмір фінансування для України 

та Молдови, тим самим суттєво збільшивши кошти, які надаються як 

внесок у стабілізацію та реформи, пов'язані з анексією Росією Криму,  

а також стабілізацію ситуації на Сході України (Grants, 2017). 

Найбільше грантової допомоги та взаємодії між нашими країнами 

відбувається в рамках громадських організації та їхніх проєктів. Великі 

норвезькі проєкти за останні три роки в Україні були організовані NEFCO 

та Міжнародним фондом соціальної адаптації. 

«The Nordic Environment Finance Corporation» (NEFCO) – 

міжнародна фінансова організація, створена у 1990 р., метою діяльності 

якої є надання фінансової підтримки проєктам у сфері сталого розвитку, 

захисту навколишнього середовища, розумного використання 

природних ресурсів та екологічної освіти. Однією з головних вимог до 

кожного проєкту є його економічна ефективність, а не тільки екологічна 

актуальність (About NEFCO). 

Організація фінансує різні проєкти у більш ніж 60 країнах світу, 

в тому числі в Україні, адже Східна Європа належить до 

найпріоритетніших територій фінансування для організації (Moe, 2020). 

Найбільшими проєктами організації в Україні наразі виступають: 

1. Фонд кредитів для енергозбереження; 

2. Цільовий фонд Фінляндія-Україна; 

3. Північна ініціатива з енергоефективності та гуманітарної 

підтримки України; 

4. Ініціатива з енергоефективності Норвегія-Україна; 

5. Фонд централізованого теплопостачання Швеція-Україна (About 

NEFCO). 

Фонд кредитів для енергозбереження передбачає надання 

фінансування у розмірі 500 тис. євро для реконструкції та встановлення 

енергозберігаючого обладнання у соціальних будівлях, таких як школи, 

лікарні, будинки для літніх людей, центри соціальної допомоги та 

модернізації вуличного освітлення (ліхтарі та світлофори). Окрім засобів 

освітлення, проєктом фінансується утеплення приміщень, створення чи 

модернізація засобів зимового опалення, ремонт вікон та дверей (About 

NEFCO). 
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У результаті проєкт сприяє збільшенню терміну служби 

приміщень, меншому споживанню енергії та зменшенню негативного 

впливу на навколишнє середовище. 

Ініціатива з енергоефективності Норвегія-Україна – фінансує 

оснащення більш енергоефективним обладнанням та модернізацію тих 

будівель, що здійснюють підтримку вразливих груп населення, 

внутрішньо переміщених осіб, а також закладів дошкільної, початкової, 

середньої та позашкільної освіти. Проєкт має на меті забезпечення 

муніципалітетів ресурсами для залучення подальших інвестицій, 

розвитку громад та боротьби з корупцією, шляхом створення систем 

прозорих закупівель (About NEFCO). 

Особливістю проєкту є залучення власних коштів муніципалітетів 

у розмірі не менше 10 % від загальних витрат. Проєкт передбачає 

змішану форму підтримки – окрім грантових коштів надаються також 

кредитні, а також всебічна технічна підтримка (Annual Review 2019). 

Таким чином проєкт сприяє розвитку торгових відносин між 

Україною та Норвегією, посилює самоврядування на місцях та допомагає 

покращити екологічну ситуацію в Україні завдяки збільшенню 

енергоефективності будівель. 

Північна ініціатива з енергоефективності та гуманітарної 

підтримки України надає фінансування для Східних регіонів України з 

2014 р. Це грантова програма для термінових інвестицій в 

енергоефективність та відновлення цих регіонів. Середня сума грантової 

допомоги за цією програмою найменша, однак додатково можуть 

надаватись кредитні кошти від NEFCO (About NEFCO). 

Програма розвитку східних регіонів є вкрай актуальною для 

України. Завдяки грантовим програмам не тільки зменшується 

негативний вплив на навколишнє середовище у промислових регіонів, 

але й відбувається їх поступова модернізація, яка є важливою складовою 

економічного розвитку для подальшого партнерства, в тому числі та з 

Норвегією. 

NEFCO вже підтримала понад 50 проєктів в Україні за  

2018–2020 рр. Вони пов’язані з енергоефективністю, сталим розвитком, 

відновлювальними джерелами енергії та екологічною освітою. 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

167 

Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд соціальної 

адаптації» було створено в Україні у 1999 р. з метою розвитку 

громадських організацій та місцевих громад України для розвитку 

ринкової економіки та громадянського суспільства. Для поліпшення 

соціально-економічного становища українців, фонд реалізує соціальні 

проєкти, основним з яких наразі є проєкт «Норвегія-Україна» (Pro 

MFSA.). 

Проєкт «Норвегія-Україна» діє з 2003 р. і фінансується 

Королівством Норвегія. Спочатку діяв у місті Севастополі за підтримки 

Міністерства оборони Королівства Норвегія, згодом географія проєкту 

розширилася, а фінансове забезпечення почало здійснюватися 

Міністерством закордонних справ Норвегії (Informatsiinyi buklet pro 

proekt «Norvehiia-Ukraina…, 2020). 

Метою проєкту є професійна перепідготовка українських 

військовослужбовців для освоєння ними професій, що є актуальними в 

Україні (Iermolenko, Bjorn, 2019). 

Отже, проєкт допомагає у розвитку співпраці у військовій та 

освітній сферах між Україною та Норвегією, яка є країною-засновницею 

та активним членом НАТО. Оскільки НАТО є військовим блоком,  

вступ до якого входить до цілей України, проєкт можна вважати однією 

з важливих складових українсько-норвезьких відносин. 

Навчання здійснюється норвезьким Університетом Нурланд і 

українськими університетами-партнерами (Proiekt «Norvehiia-Ukraina»…, 

2020). 

Враховуючи, що університети-партнери розташовані по всій 

території України, мають різні програми та напрямки навчання, проєкт 

сприяє всебічній освітній співпраці між Україною та Норвегією, а також 

розвитку освітніх технологій по всій території нашої держави, 

наближенню їх до європейських стандартів завдяки співпраці з 

університетом Нурланд. 

Таким чином, проєкт розвиває українсько-норвезькі відносини 

у сфері освіти, сприяє обміну досвідом та підвищенню освітніх 

стандартів, адже скандинавські університети стабільно займають топові 

позиції у світових університетських рейтингах. 
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Проєкт сприяє соціальній адаптації учасників, надаючи правову та 

психологічну допомогу, а також сприяє організації учасниками власного 

бізнесу завдяки співпраці з Міністерством соціальної політики та 

Міністерством оборони України, місцевими державними 

адміністраціями, центрами зайнятості, представниками бізнесу, 

міжнародними та українськими громадськими організаціями 

(Iermolenko, 2018). 

У такий спосіб проєкт створив ефективну мережу взаємодії між 

урядами, університетами, громадськими організаціями та широким 

колом спеціалістів з Норвегії та України. 

Наразі учасниками стали понад 11 000 осіб. Місцеві державні 

установи Одеської, Миколаївської та Івано-Франківської областей 

першими долучилися до фінансування проєкту, створивши гранти на 

суму понад 800 000 гривень для реалізації бізнес-планів учасників. 

У 2019 р. завдяки участі Львівської та Закарпатської областей загальний 

обсяг грантової суми подолав позначку в один мільйон гривень 

(Iermolenko, 2018). 

Проєкт «Норвегія-Україна» має на меті протягом 2020–2022 рр. 

розробити стійку модель соціальної адаптації військовослужбовців та 

ветеранів, підвищивши її рівень через громадські організації, регіональні 

представництва Міністерства соціальної політики України та місцеві 

державні адміністрації. А також впровадити отриману систему на всій 

території України. Очікується, що за цей період професійну 

перепідготовку пройдуть 2675 осіб (Proiekt «Norvehiia-Ukraina»…, 2020). 

Тобто проєкт має на меті поглибити та пожвавити взаємодію не 

тільки на рівні громадських організацій, але й на офіційному рівні, ще 

більше залучивши до співпраці з Міністерством закордонних справ 

Норвегії Міністерства соціальної політики України. 

За даними звітів про роботу проєкту, у 2018 р. його учасниками 

стали 1 069 осіб. Вони обрали такі навчальні програми: 

енергозбереження, ресурсоефективність; малий бізнес, менеджмент 

підприємницької діяльності; муніципальне адміністрування; економічна 

безпека підприємницької діяльності; інформаційні технології, англійська 

мова. Найбільше серед учасників було мешканців Чернігова, Тернополя, 
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Львова (134, 105 і 75 осіб відповідно). 36 % учасників – жінки, 64 % – 

чоловіки. 38 % – ветерани АТО (Dani pro uchasnykivproiektu «Ukraina-

Norvehiia» u vesnianomu semestri, 2018; Dani pro uchasnykivproiektu 

«Ukraina-Norvehiia» v osinnomu semestri 2018 r., 2018). 

У 2019 р. за спеціальностями енергозбереження, 

ресурсоефективність; малий бізнес, менеджмент підприємницької 

діяльності; економічна безпека підприємницької діяльності; 

інформаційні технології, англійська мова перепідготовку пройшло  

780 осіб, з них 75 – з Тернополя, 74 – з Ужгорода та 72 – з Одеси. 

За гендерною приналежністю учасників проєкту 41 % становили жінки, а 

59 % – чоловіки, з них 43 % брали участь в АТО (Dani pro 

uchasnykivproiektu «Ukraina-Norvehiia» u vesnianomu semestri 2019 r, 

2019; Dani pro uchasnykivproiektu «Ukraina-Norvehiia» v osinnomu semestri 

2019 r., 2019). 

У 2020 р., попри складну всесвітню епідеміологічну ситуацію, 

участь взяло 1 074 особи. Вони навчалися за програмами 

енергозбереження, ресурсоефективність; малий бізнес, менеджмент 

підприємницької діяльності; безпека підприємницької діяльності; 

інформаційні технології, візуальна реклама, англійська мова в бізнесі; 

аграрний менеджмент. 32 % учасників склали жінки, 68 % – чоловіки. 

53 % з них – учасники АТО. Найбільше було представників зі Львова  

(111 осіб), Києва (93 особи), Тернополя і Мелітополя (по 67 осіб) 

(Dani pro uchasnykiv proiektu «Norvehiia-Ukraina» za 2 semestry 2020 r., 

2020). 

Згідно зі звітами про діяльність проєкту (Shevchenko, Dyvnych, 

2020), він залишається актуальним для українських 

військовослужбовців. За останні три роки участь у ньому взяло майже 

три тисячі осіб, серед яких невпинно зростає кількість учасників АТО, 

для яких вкрай актуальними є соціальна адаптація та психологічна 

підтримка, які надаються проєктом спільно з українськими 

громадськими організаціями. 
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Висновки 

Таким чином, проєкт «Норвегія-Україна» не тільки здійснює 

професійну перепідготовку українських військовослужбовців, але й 

надає психологічну підтримку учасникам АТО, сприяє розвитку мережі 

та співпраці громадських організацій України, що є вкрай важливим для 

розбудови громадянського суспільства. Співпраця в рамках проєкту 

також важлива для українських університетів-партнерів, кожен з яких 

має можливості для обміну досвідом з університетом Норвегії. Завдяки 

співпраці в рамках проєкту «Норвегія-Україна», активному залученню до 

нього української влади в особі міських та районних державних 

адміністрацій та Міністерства соціальної політики України, 

поглиблюються відносини між Україною та Норвегією. 

Проєкти громадських організацій в Україні мають чималі 

перспективи розвитку. Проєкт «Норвегія-Україна» планує збільшувати 

не тільки кількість учасників серед військовослужбовців, але й серед 

громадських організацій. Це допоможе сформувати мережу соціальної та 

психологічної допомоги та сприятиме формуванню громадського 

суспільства. Проєкти NEFCO планують зосередження на розширенні 

енергоефективності, що в перспективі призведе до посилення 

екологічних тенденцій в українському суспільстві. 

Окрім того, проєкти громадських організацій створюють 

перспективи для поглиблення і розширення українсько-норвезьких 

відносин, адже вони сприяють залученню до співробітництва уряди та 

міністерства обох країн, створюють площину для обговорень та 

співпраці між нашими країнами. 

Отже, на нашу думку, взаємовідносини Норвегії та України, 

трансформуючись разом зі світовою системою, все більше 

використовують громадські організації та проєкти, які ними 

реалізуються в рамках повсякденної діяльності. Проєкти норвезьких 

громадських організацій пожвавлюють розвиток українського 

громадянського суспільства, допомагають досягти стабільного та 

екологічного розвитку в рамках Глобальних цілей ООН ісприяють 

залученню до співробітництва уряди та міністерства обох країн, 

створюють площину для обговорень та співпраці  між нашими країнами. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНУ БЕЗПЕКУ 

 

У статті розкриваються особливості та інтерпретації поняття 

«міжнародна безпека» в контексті проблематики забезпечення 

міжнародної та національної безпеки в сучасному світі. Розглядаються 

методологічні підходи до аналізу міжнародної безпеки і її забезпечення 

в сучасних умовах. Здійснено спробу дослідження проблематики шляхом 

виявлення ключових факторів, що впливають на процеси економічної та 

глобальної безпеки в історичному контексті і в розрізі найважливіших 

правових, національних і міжнародних документів, що регулюють 

відносини у цій сфері. З політико-правових позицій виявлена 

проблематика в забезпеченні міжнародної безпеки в світі і на рівні 

окремих держав, зокрема України. Проаналізовано інтереси, загрози 

і основні напрямки забезпечення міжнародної безпеки під впливом 

процесів глобалізації в світі. Проводиться дослідження змісту галузевих 

принципів права міжнародної безпеки і обґрунтовується, що в даний час 

формується новий принцип права міжнародної безпеки – принцип 

надання допомоги щодо захисту (принцип захисту) від екстремістських 

(терористичних) дій, що загрожують суверенітету держави. 

Ключові слова: міжнародна безпека; моделі міжнародної безпеки; 

відносини між Росією і Україною на сучасному етапі; національна 

безпека; співпраця; безпека; виклики. 
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Geopolitical Changes and their Impact on International Security 

The article reveals the features and interpretations of the “international 

security” concept in the context of the international and national security in 
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the modern world. Methodological approaches to the analysis of international 

security and its provision in modern conditions are considered. It is made an 

attempt to study the issue by identifying key factors influencing the processes 

of economic and global security in the historical context and in terms of the 

most important legal, national and international documents governing 

relations in this area. From the political and legal standpoint, issues 

in ensuring international security in the world and at the level of individual 

states, in particular Ukraine, have been identified. The interests, threats and 

main directions of ensuring international security under the influence 

of globalization processes in the world are analyzed. A study of the 

international security law’s sectoral principles content is conducted and it is 

substantiated that a new principle of the international security law is 

currently being formed – the principle of providing assistance in protecting 

(the principle of protection) from extremist (terrorist) actions threatening 

the state sovereignty. 

Key words: international security; international security models; 

relations between Russia and Ukraine at the present stage; National security; 

cooperation; security; calls. 
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Геополитические изменения и их влияние на международную 

безопасность 

В статье раскрываются особенности и интерпретации понятия 

«международная безопасность» в контексте проблематики обеспечения 

международной и национальной безопасности в современном мире. 

Рассматриваются методологические подходы к анализу международной 

безопасности и ее обеспечения в современных условиях. Предпринята 

попытка исследования проблематики путем выявления ключевых 

факторов, влияющих на процессы экономической и глобальной 

безопасности в историческом контексте и в разрезе важнейших 

правовых, национальных и международных документов, регулирующих 

отношения в этой сфере. С политико-правовых позиций обнаружена 

проблематика в обеспечении международной безопасности в мире и на 
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уровне отдельных государств, в частности Украины. Проанализированы 

интересы, угрозы и основные направления обеспечения международной 

безопасности под влиянием процессов глобализации в мире. Проводится 

исследование содержания отраслевых принципов права международной 

безопасности и обосновывается, что в настоящее время формируется 

новый принцип права международной безопасности – принцип оказания 

помощи по защите (принцип защиты) от экстремистских 

(террористических) действий, угрожающих суверенитету государства.  

Ключевые слова: международная безопасность; модели 

международной безопасности; отношения между Россией и Украиной на 

современном этапе; национальная безопасность; сотрудничество; 

безопасность; вызовы. 

 

Вступ 

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин військову 

безпеку будь-якої держави необхідно розглядати не тільки як систему, 

призначену для запобігання або мінімізації деструктивних наслідків 

військово-політичного протистояння, а як симбіоз усвідомлених 

і продуманих дій з моніторингу, аналізу, прогнозування, запобігання або 

припинення загроз і небезпек, що виходять від зовнішніх опонентів, 

включаючи як окремі держави, так і наддержавні структури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

У роботах В. М. Кулагіна, А. В. Мальгін, А. В. Торкунова, детально 

висвітлені теоретичні аспекти міжнародної безпеки: її види, механізми, 

способи підтримки. У 1990-ті рр. у вітчизняній історіографії з'являються 

роботи, автори яких розглядають зміни, що відбулися в системі 

міжнародної безпеки. Увагу дослідників було зосереджено, перш за все, 

на вивченні нової структури світового порядку після закінчення 

холодної війни. 

Комплексний підхід до аналізу проблем міжнародної безпеки 

розроблявся в роботах А. Г. Арбатова, А. Д. Воскресенського, 

С. А. Караганова, А. В. Кортунова, М. І. Салміна, Т. А. Шаклеін і ін., 

які сприяли отриманню не тільки цікавих теоретично, а й політично 

значущих результатів. Природно, що вітчизняні вчені-міжнародники, 
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так само як і їхні закордонні колеги, звертають все більше уваги і 

на питання, пов'язані з виникненням нових викликів міжнародній 

безпеці. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження геополітичних змін та їх вплив на 

міжнародну безпеку. Автором розглядаються різні аспекти та концепції 

геополітичних змін, визначаються ключові тенденції їх розвитку. 

У статті також здійснюється аналіз кризи сучасного геополітичного 

процесу. Актуальність роботи полягає у формуванні та висвітленні 

геополітичних змін та визначення їх впливу на міжнародну безпеку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

У постіндустріальній цивілізації стратегія геополітичних відносин 

ґрунтується, здебільшого, на геоекономічній парадигмі. Ця парадигма 

базується не тільки на завоюванні територій, оволодінні економічним 

простором або ресурсними базами, а й спрямована на впровадження 

свого бачення майбутнього і нав'язування своєї політичної волі 

найбільш потужними акторами міжнародних відносин. Реалізація 

політичних інтересів провідних держав призводить до їх цивілізаційного 

протистояння, в якому однією з провідних інтенцій є прагнення 

до економічного домінування. Але в сучасну епоху стратегічні цілі 

реалізуються і досягаються з урахуванням геополітичних інтересів, 

дослідження яких стає нині все більш актуальним завданням. Тому в цій 

статті ми розглянемо основні аспекти впливу геополітичних факторів на 

забезпечення військової безпеки нашої країни. 

Актуальність вивчення проблем міжнародної безпеки 

на сучасному етапі обумовлена наступними факторами. По-перше, різке 

посилення взаємозв'язку і взаємозалежності світу під впливами 

глобалізації призвело до того, що будь-яка війна з більшою ймовірністю, 

ніж раніше, може призвести до регіональної або глобальної кризи. 

По-друге, на рубежі XX–XXI ст. відбулося розширення предметного 

поля міжнародної безпеки: крім військового аспекту, в останні роки 

значно розширилася сфера світової взаємодії, яку прийнято відносити 

до невійськової або цивільної області міжнародної безпеки, включаючи 

питання економічної, енергетичної, екологічної, культурної та навіть 
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гендерної безпеки. Не військові аспекти міжнародної безпеки на даний 

момент є предметом дослідження політологів, соціологів, фахівців 

в сфері міжнародних відносин. 

По-третє, питання, пов'язані з безпекою, не зважаючи 

на глобалізацію, мають і суб'єктивний вимір: в умовах міжнародної 

взаємодії стикаються суб'єкти, що мають як спільні, так і розбіжні 

інтереси, що представляють різні цивілізації. Для кожної країни існує 

своя ієрархія загроз. Прагнення підтримки «миру в усьому світі» 

неминуче стикається з національними інтересами і проблемою 

національної ідентичності, що призводить до різного трактування 

самого феномена безпеки. 

Сучасна геополітична ситуація актуалізувала роль ООН в процесі 

підтримки міжнародної безпеки і особливостей їх трактування феномена 

безпеки. Сьогодні ООН є найбільш вагомою гарантією миру 

і стабільності. Багато інших міжнародних організацій існують 

і функціонують в рамках приписів ООН. Організації на зразок ОБСЄ, ЄС, 

НАТО та ін. В сукупності зі спеціалізованими організаціями ООН 

формують консолідовану структуру, покликану реалізувати на практиці 

принципи і завдання, поставлені останньою. ООН та інші міжнародні 

організації також виконують правотворчі функції. Прийняті в рамках цих 

організацій конвенції та інші універсальні нормативні акти формують 

повноцінну систему міжнародного «законодавства» і охоплюють 

великий спектр питань загальної важливості, в тому числі і питань 

міжнародної безпеки. 

Однією з найважливіших цілей світової спільноти є забезпечення 

міжнародної безпеки. Протягом всієї історії людства при обговоренні 

питань, які сьогодні об'єднуються під терміном «Міжнародна безпека», 

вживалися терміни «війна» і «мир». Термін «безпека» почав входити 

в активний оборот після закінчення Першої світової війни, коли вперше 

склався широкий міжнародний консенсус щодо того, що війни стали 

настільки руйнівними, що на чільне місце міжнародних зусиль повинна 

бути поставлена задача запобігання війнам, тобто завдання 

забезпечення безпеки від них. 
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Зародження інституту міжнародної безпеки стало початком 

тривалого процесу кардинальної зміни ставлення світової спільноти до 

інституту війни. Поняття міжнародної безпеки стало вживатися 

в документах Ліги Націй у зв'язку з розробкою концепції колективної 

безпеки в Європі. З одного боку, воно використовувалося як синонім 

традиційних понять миру або відсутності війни. З іншого – передбачало 

ширшу область, що включає досягнення угод, вироблення принципів, 

створення інститутів і процедур, які б сприяли створенню умов для 

збереження миру, протидіяли утворенню передумов, здатних призвести 

до війни, тобто включали в себе «профілактику» ймовірності війни. 

Міжнародна безпека – система міжнародних відносин, заснована 

на дотриманні всіма суб'єктами міжнародних відносин 

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права і виключає 

можливість розбіжностей і спірних питань з використання сили або 

загрози застосування сили. Для останньої чверті минулого і початку 

нового століття характерне прогресуюче зростання в усьому світі числа 

техногенних, соціально-економічних, екологічних та інших криз різного 

роду і рівня (Duzhych, 2010, р. 114) 

Сучасна міжнародна ситуація свідчить про те, що політичні 

конфлікти все більш і більш загострюються. Територіальні претензії 

вирішуються найчастіше військовою силою, але і сама війна набула за 

останні роки нових, раніше просто неможливих форм. Щодня з боку 

протиборчих цивілізаційних конгломератів звучать войовничі 

декларації і надзвичайно загрозливі заяви. В умовах зменшення 

авторитету і неефективності міжнародних інститутів, що відповідають 

за підтримання та зміцнення миру, у сфері безпеки знову стала 

переважаючою домінанта відбувається процес силового компонента. 

Процес глобалізації наклав свій відбиток не тільки 

на геоекономічні та геополітичні структурні зміни, але і на організацію 

та функціонування системи оборони і політики безпеки сучасних 

держав, тому що питання безпеки перестали бути суто внутрішньою 

справою держав, а змістилися в наддержавну і наднаціональну площину. 

Цьому сприяла динаміка зростання локальних міждержавних конфліктів 

малої інтенсивності кін. XX – поч. XXI ст., а також активне впровадження 
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на геополітичне поле такої концепції, як «теорія хаосу», 

і переформатування існуючої деякий час архітектури монополярного 

облаштування світової спільноти. 

У др. пол. XX ст. загальним місцем в концепціях політологів і діях 

політиків-практиків була інтенція на створення міжнародної системи 

колективної безпеки. Наведемо типовий для такої парадигми приклад 

визначення системи колективної безпеки: «Система безпеки, створена 

зусиллями кількох держав або всієї світової спільноти для запобігання 

або нейтралізації різного роду погроз (економічних, військових, 

екологічних та ін.) існуванню і розвитку людської цивілізації 

на регіональному або глобальному рівні» (Rzhevskaya, 2005, р. 251). 

Слід розуміти, що формування об'єктивних геополітичних 

моделей дає можливість пояснити не тільки вже сформовану 

геополітичну структуру і співвідношення сил на міжнародній арені,  

а й дати пояснення ключовим факторам геостратегії держав в напрямку 

постійної експансії. Експансія передбачає нав'язування готових зразків 

соціально-економічного, політичного і культурного розвитку. 

На формування сучасної геополітичної напруженості наклали свій 

відбиток найрізноманітніші чинники. Ми відзначимо лише провідні 

серед них: цивілізаційне протистояння; посилення значущості деяких 

геополітичних акторів (наприклад, КНР) і ослаблення ролі 

конгломератів (наприклад, ЄС); абсолютно безпрецедентна комбінація 

уявлень на формування нового світового порядку, який міг би 

відобразити і збалансувати створену на сьогоднішній момент 

геополітичну ситуацію. Чинна ситуація в сучасному світовому 

співтоваристві унікальна ще й тим, що відбувається криза не тільки 

системи та інститутів міжнародних відносин, а й криза структурно-

цивілізаційна, яка відбувається одночасно на геополітичному, 

геоекономічному і духовно-культурному рівні. 

На наш погляд, перераховані вище обставини в черговий раз 

підтверджують поширену концепцію, згідно з якою всі цілі зовнішньої 

політики повинні визначатися вектором національного інтересу 

і підтримуватися відповідною силою, тобто, згідно з «залізним законом 

політики», в усі часи між державами визначальними виступають саме 
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силові відносини. Самозбереження системи міжнародних відносин 

ґрунтується на підтримці в ній динамічної рівноваги різних, іноді 

абсолютно протилежних інтенцій держав як складових елементів цієї 

системи. Але дана рівновага, як і будь-яка система, що саморозвивається, 

рано чи пізно приходить до необхідності більш-менш істотних змін – 

«перезавантаження». 

Спроби максимальної реалізації власних національних інтересів 

окремими учасниками процесу або викликають невдоволення інших 

учасників, або ставлять всю систему в монопольну залежність від одного 

визначального фактора. Цю думку наочно ілюструють відносини між 

США і Європейським союзом часів адміністрації Д. Трампа.  

В системі міжнародних відносин відсутня єдина, чітко позначена 

і суспільно визнана структура управління, а отже, дана система 

відноситься до категорії систем стихійного регуляційного механізму. 

Тому відбувається постійне протиборство інтересів і позицій, інтересів 

і обставин між державами, що до останнього моменту і було нормою 

функціонування загальновизнаної системи міжнародних відносин. 

Але на даному етапі ця система в такому її вигляді стала неефективною, 

тому що, по-перше, в неї були спочатку закладені суб'єктивні фактори 

тих геополітичних акторів, які її формували, підтримували 

і продовжують контролювати, а по-друге, відбулося значне зміщення 

векторів сил. 

При цьому також слід розуміти, що міць держави складається 

з сукупності факторів економічного, політичного і військового 

потенціалу, вона спрямована як на відстоювання своїх позицій 

на міжнародній арені, так і на забезпечення внутрішньополітичного 

розвитку і функціонування держави. У цьому контексті кожна держава 

є носієм, а отже, і суб'єктом сили, а сама система міжнародних відносин 

виступає безпосереднім об'єктом діяльності держав. 

З одного боку, стабільність системи міжнародних відносин 

базується на рівновазі міждержавних відносин всіх країн, 

які перебувають в процесі постійного національного, політичного, 

економічного і соціокультурного еволюційного розвитку. З іншого боку, 

для того щоб система розвивалася, порушення даного балансу 
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є аргументованою і неодмінною умовою. Але, як наслідок порушення 

цього балансу, відбувається ескалація конфліктності в міждержавних 

відносинах. 

Таким чином, геополітика, як і економіка, розвивається по 

циклічності сценарію. Зростання загальносвітової конфронтації свідчить 

про те, що існує гостра потреба у переформатуванні і внесення 

структурних коректив в існуючу систему міждержавних відносин. 

При цьому необхідно віддавати собі звіт в тому, що якщо 

не відстежувати і не контролювати ці піки ескалації структурних 

зрушень в міжнародних відносинах, то виникає загроза переходу з фази 

тотальної міжнародної кризи в фазу загальносвітового збройного 

конфлікту – війну. Однак в будь-якому випадку з урахуванням 

циклічності геополітичних відносин, на одній зі стадій міжнародного 

конфлікту формується нова архітектура балансу сил в оновленій системі 

міжнародних відносин, з урахуванням змін в елементах і самій структурі 

системи. 

Отже, міжнародні конфлікти різного рівня інтенсивності 

і напруженості є логічним етапом розвитку системи міжнародних 

відносин. Незважаючи на те що до сьогоднішнього моменту в умовах 

постіндустріального етапу розвитку світової спільноти найбільш 

розвинені країни вже більше половини століття розв'язувати питання 

без збройних серйозних конфліктів, це пояснюється тільки одним 

аргументом: конфронтаційна форма з'ясування ставлення є згубною 

і звідси контрпродуктивною. Але в умовах процесів агресивної 

глобалізації і насильницької інтеграції намітилася виразна тенденція до 

того, що більш розвинені держави сучасного співтовариства підсилюють 

і вдосконалюють свою сферу обороноздатності. 

Вважаємо, що систему права міжнародної безпеки утворюють: 

– міжнародно-правове регулювання військової діяльності держав 

(забезпечення миру); 

– міжнародно-правове регулювання невійськової діяльності 

держав, спрямованої на ліквідацію невійськових загроз міжнародній 

безпеці. 
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У праві забезпечення миру можна виділити наступні інститути: 

– інститут застосування сили; 

– інститут роззброєння і контролю над озброєннями; 

– інститут нерозповсюдження ядерної зброї (в силу виняткової 

важливості даних норм ми виділили їх в окремий інститут, хоча, 

безумовно, він є частиною інституту роззброєння і контролю над 

озброєннями); 

– інститут заходів довіри; 

– інститут нейтралітету; 

– інститут міжнародної протидії збройного екстремізму 

(тероризму). 

Предмет права міжнародної безпеки – відносини суб'єктів 

міжнародного права в сфері безпеки – постійно розширюється, оскільки 

зростає коло загроз міжнародній безпеці. Такі загрози можна поділити 

на військові і невійськові. 

До військових загроз відносяться: 

– конфлікти міжнародного і не міжнародного характеру; 

– агресія; 

– створення нових видів озброєнь; 

– поширення окремих видів зброї і можливість їх потрапляння до 

терористичних організацій; 

– міжнародний тероризм і міжнародний збройний екстремізм і ін. 

До невійськових загроз можна віднести: 

– некеровану міграцію; 

– стихійні лиха і катастрофи; 

– епідемії, пандемії; 

– продовольчу проблему; 

– енергетику і ресурси. 

У найзагальнішому вигляді сучасне розуміння міжнародної 

безпеки було сформульовано при створенні ООН в ст. 1 Статуту цієї 

організації, де визначається її головне завдання: «1. Підтримувати 

міжнародний мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні 

колективні заходи для запобігання та усунення загрози миру і 

придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити 
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мирними засобами, в згоді з принципами справедливості і міжнародного 

права, залагоджування або дозвіл міжнародних суперечок або ситуацій, 

які можуть привести до порушення миру» (Kolomiiets, 2012, р. 103). 

Відповідно до просторово-географічних взаємодій соціальних 

організмів виділяють такі самостійні рівні безпеки: глобальна, 

регіональна, національна (державна) безпека. При цьому міжнародна 

безпека розглядається як «світопорядок, в якому створені сприятливі 

міжнародні умови для вільного розвитку держав та інших суб'єктів 

міжнародного права». 

У той же час право міжнародної безпеки розглядається  

і в широкому сенсі. Так, в підручнику під редакцією Г. М. Мелкова 

зазначається: «Право міжнародної безпеки в широкому сенсі –  

це сукупність загальновизнаних і спеціальних (галузевих) принципів 

і норм, спрямованих на підтримання миру і міжнародної безпеки, 

припинення актів агресії, забезпечення політичної, військової, 

економічної, екологічної, продовольчої, інформаційної та інших видів 

безпеки держав, а також політичної, економічної і соціальної 

стабільності в світі; у вузькому сенсі - це сукупність загальновизнаних 

і спеціальних (галузевих) принципів і норм, спрямованих на 

забезпечення військово-політичної безпеки держав, запобігання 

виникненню війни і швидке і ефективне припинення актів агресії в будь-

яких районах світу» (Kolomiiets, 2015, р. 145) 

Слід підкреслити, що сучасні кризові процеси і явища 

характеризуються параметром «складність», що пов'язано 

з ускладненням політичних, технологічних, фінансових взаємозв'язків 

у соціально-економічних системах, які виступають визначальним 

фактором все більш важко передбачених нових комбінацій параметрів 

ризику криз, а також обумовлюють розширення масштабів їх наслідків. 

Крім того, сучасні кризи все більше вбудовуються в структуру 

саме підтримки процесу, знижуючи ефективність управління ними 

в умовах невизначеності причин і причинно-наслідкових зв'язків. 

Саме поняття «безпека держави» еволюціонувало, спочатку 

припускаючи захищеність від військових загроз. Історично так склалося, 

що століттями міжнародні відносини будувалися на основі 
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їх спрямованості на розподіл і перерозподіл ресурсів, сфер впливу тощо, 

а військова міць і силовий фактор були домінуючими; найчастіше саме 

на них був заснований дипломатичний успіх. 

Міжнародна безпека в правовому сенсі являє собою систему 

міжнародних відносин, яка заснована на дотриманні всіма суб'єктами 

світової політики (і більшою мірою державами) базових норм 

і принципів міжнародного права. На цій основі право міжнародної 

безпеки – сукупність міжнародно-правових принципів і норм, 

які спрямовані на підтримання миру між народами і забезпечення 

безпеки в різних областях життєдіяльності суспільства (Koziarska, 2007, 

р. 202). Вона розглядається як стан міжнародних і військово-політичних 

взаємин, при якому гарантується зовнішня складова національної 

безпеки кожної країни, практично виключається загроза воєн 

і військових конфліктів в процесі вирішення міжнародних і регіональних 

протиріч. 

ООН мирними засобами на основі принципів міжнародного права 

і справедливості розглядає різного роду міжнародні суперечки, 

які можуть призвести до порушення світового порядку. Аналіз 

літератури з проблем міжнародної безпеки дозволяє розглядати  

її в широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі міжнародна безпека 

включає в себе комплекс політичних, соціально-економічних, 

інформаційних, гуманітарних, екологічних та інших аспектів безпеки; 

у вузькому – тільки її військово-політичні аспекти. 

У науковій літературі в залежності від кількості суб'єктів 

виділяють чотири моделі міжнародної безпеки. Перша модель 

міжнародної безпеки – однополярна. Друга система міжнародної 

безпеки – «концерт держав» – являє собою союз кількох «великих» 

держав (за зразком Священного союзу, який визначав устрій Європи 

після наполеонівських воєн). Третя модель міжнародної безпеки – 

багатополярна модель. Глобальна або, як її називають, універсальна 

система міжнародної безпеки – це четверта модель. 

Існуюча протягом останньої чверті століття відносно стабільна 

геополітична картина світу протягом останніх півтора-двох років 

відчувала на собі вплив факторів, здатних внести в неї помітні правки. 
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У світі відбувалися події, під впливом яких накопичувалися різні новації, 

сума яких до кін. 2016 р. оформилася в певні тенденції, що дозволяють 

зробити узагальнюючі висновки, а також прогнози ймовірних 

в найближчій перспективі геополітичних трансформацій. Ці процеси 

тривають і в поточному, 2021 р. 

Головними факторами, що задавали зміни в глобальній 

геополітичній картині, були наростання в ряді регіонів і країн 

нестабільності, тривог, суперечностей і конфліктного потенціалу в житті 

світу, а також триваюча боротьба за позиції та ресурси між різними 

країнами, конфесіями, політичними угрупованнями та іншими силами. 

В рамках цієї глобальної картини на особливому місці знаходився 

розширювався конфлікт між силами міжнародного тероризму, 

представленими головним чином радикальним ісламом, і іншим 

світовим співтовариством (Lytvynenko, 2011, р. 121) 

Серйозні геополітичні наслідки викликали також міграційну 

кризу в Європі і спроби перенесення терористичної активності з зон 

військово-політичної нестабільності на Близькому Сході, в Азії та Африці 

в ряд європейських держав. При цьому до цього часу немає повної 

ясності в тому, хто і які конкретні сили стоять за організацією 

багатотисячного переміщення людей з країн Азії та Африки в Європу 

і які стратегічні цілі при цьому переслідуються натхненниками цього 

процесу, хоча в загальному багато тут зрозуміло. Це окрема складна 

геополітична проблема, яка потребує свого розгляду і глибокого аналізу. 

Криза сучасного геополітичного процесу, пов'язана не тільки 

зі структурними та інституційними змінами самого суспільства,  

а й зі спробами ряду держав і недержавних акторів, використовуючи свій 

економічний і політичний потенціал, не лише висловлювати і лобіювати 

свої інтереси, а й відверто нав'язувати свою геополітичну позицію.  

Це не могло не привести до ескалації нестабільності як на 

загальносвітовому, так і на регіональних рівнях (Parakhonskyi, Yavorska, 

Reznikova, 2013, р. 53) 

В ідеалі в механізмі забезпечення військової безпеки сучасної 

держави повинні почати відігравати все більшу роль невійськові, 

несилові його компоненти. Пріоритет повинен віддаватися 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

187 

використанню дипломатичних, переговорних, політико-правових 

та соціально-економічних методів попередження та вирішення 

конфліктних ситуацій, без трансформації їх у формі військових загроз 

і небезпек. 

На жаль, сучасна ситуація не дає підстав для оптимістичних 

прогнозів. Мабуть, світ вступає в новий період, який можна назвати 

новою «холодною війною». Ми згодні з думкою сучасних дослідників: 

сучасне співтовариство, не навчившись сприяти і взаємодіяти в форматі 

мирних відносин як базової моделі взаємодії, постійно в прихованій або 

відкритій формі нарощує військові ресурси, а гарантом захисту є тільки 

присутність в одному з військово-політичних союзів, і, таким чином, 

порушені всі основні принципи, які були сформульовані і закладені після 

закінчення Другої світової війни в існуючу дотепер систему забезпечень 

міжнародної безпеки (Stone, 1954, р. 860). 

На сьогоднішньому етапі сформувалася очевидна потреба 

в методологічній і правовій розробці та введенні в практичну діяльність 

міжнародних відносин договорів і законів, що забороняють агресивне 

застосування невійськових засобів, визначивши механізм 

і інструментарій інформаційної війни як однієї з форм війни класичної. 

Дієва інформаційна політика в сучасну епоху може привести до перемоги 

у війні або ж істотно сприяти такій. 

Структурно військову безпеку можна уявити трьома 

взаємопов'язаними рівнями (Butkevich, 2002, р. 50): 

1) суспільний рівень, який формує суспільні відносини, 

включають в себе і необхідність забезпечення військової безпеки; 

2) державний рівень, на якому відбуваються розробка та 

формування концепції забезпечення військової безпеки; 

3) військовий рівень, на якому відбувається безпосереднє 

втілення рішень і дій щодо забезпечення військової безпеки в мирний і 

воєнний час. 

Проблеми геополітики, порушені в цій статті, ми пов’язуємо 

із військовою складовою. Під геополітикою розуміється система науково 

обґрунтованих і офіційно прийнятих поглядів керівництва однієї 

держави або коаліції держав на їх географічне положення і роль у 
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світовій спільноті в політичному, економічному, військовому та інших 

відносинах, що реалізуються в практичній діяльності з метою утримання 

провідного становища в світі або регіоні і забезпечення національних і 

державних інтересів (Trebin, Gerasin, Pohribna, 2016, р. 540). 

Висновки 

У статті наведено аналіз геополітичних змін та їх вплив на 

міжнародну безпеку. З цього аналізу можна зробити наступні висновки: 

– сучасна геополітика, яка в нашій країні вже чверть століття 

не розглядається лише як «буржуазна наука», змушена мати справу 

з постійно, лавиноподібно мінливою політичною реальністю. Мінливі 

геополітичні чинники дієво впливають на військову безпеку акторів 

цивілізаційного протистояння, яке в ряді регіонів світу перетікає в прямі 

військові конфлікти; 

– питання безпеки в ядерну епоху перестали бути суто 

внутрішньою справою держав, а змістилися в наддержавну 

і наднаціональну площину; 

– сучасна військова безпека здійснюється не тільки підтриманням 

на належному рівні суто військової могутності, але і адекватним 

розвитком інформаційної політики, відповідної зовнішньополітичним 

реаліям. Геополітичні претензії повинні бути належним чином 

сформульовані і обґрунтовані, а протиріччя вирішуватися, переважно, 

методами інформаційної війни, а лише потім слід допускати можливі 

реальні військові дії; 

– у сучасну епоху спостерігається небачений раніше, якісно новий 

синтез військових і невійськових, перш за все, інформаційно-політичних, 

засобів захисту геополітичних інтересів. 
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КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРИНЦИПИ:  

ОЧІКУВАННЯ І РЕАЛЬНІСТЬ 

 

Аналізуються деякі основоположні доктрини класичної 

геополітики, чітко простежується базовий принцип фундаментального 

дуалізму, який полягає у боротьбі морської (таласократії) та сухопутної 

(телурократії) могутності держав. Тобто протистояння між державами 

у боротьбі за вплив над певною територією й ресурсами закладено 

в основі інтересів тогочасних реалій. Що стосується розвитку сучасних 

течій в рамках геополітики, то нове «дихання» прийшло у світовий 

порядок по завершенні Другої світової війни. Геополітична 

обумовленість дала підстави стверджувати про появу цілісної картини 

світу, розділеної двома конфронтаційними блоками, що в результаті 

посилило тенденцію до взаємозалежності планетарних політичних 

та економічних процесів. У цей час, в умовах «просторового закриття 

світу» актуальними стають нові геополітичні напрями, які торкаються 

найрізноманітніших проблем глобального характеру, 

що трансформувалися у нові виклики реальності. Новітній погляд на 

геополітику відзначений конфліктною реальністю планетарних 

процесів. Варто згадати географічний простір землі як первинний 
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по відношенню до всіх процесів, що відбуваються на планеті. Окрім того, 

подальший розвиток геополітики як науки дедалі більше вимагає 

усвідомлення того, що головним об’єктом її вивчення є взаємозв’язок 

між усіма суб’єктами міжнародних відносин, тобто – між всіма 

елементами системи. Підсумовуючи характерні ознаки класичних та 

новітніх геополітичних реалій, можна дійти висновку, що коректна 

реалізація здобутків геополітики як однієї з провідних наук, надає змогу 

державам обирати свою зовнішньополітичну стратегію розвитку, 

захищати національні й державні інтереси та відстоювати свої позиції 

на міжнародній арені. Не варто забувати, що геополітичні концепції все 

частіше сприяють функціонуванню та забезпеченню могутності 

виключно наддержав. Тому аналіз сучасних геополітичних концепцій 

й визначення можливості втілення їх положень в практику 

є надзвичайно важливим. 

Ключові слова: геополітика; держава; геополітичний простір; 

концепції; міжнародні відносини; національні інтереси.  
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Classical and Contemporary Geopolitical Principles: Expectations 

and Reality 

The article analyses some fundamental doctrines of classical 

geopolitics, clearly traces the basic principle of the fundamental dualism, 

which is the struggle of maritime (thalassocracy) and land (tellurocracy) 

power of states. The confrontation between the states in the struggle for 

influence over a certain territory and resources is the basis of the interests of 

the realities of that time. As for the modern trends development in geopolitics, 

a new “breath” came into the world order after the Second World War. 

The geopolitical conditionality gave grounds to assert the emergence of 

a holistic picture of the world, divided by two confrontational blocs, which in 

turn strengthened the tendency to interdependence of planetary political and 

economic processes. In the context of “spatial closure of the world”, 

new geopolitical directions are becoming relevant, which address a variety 

of global issues that have been transformed into new challenges of reality. 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

192 

The latest view of geopolitics is marked by the conflicting reality of planetary 

processes. It is worth mentioning the geographical space of the earth as 

primary in relation to all processes occurring on the planet. In addition, 

the further development of geopolitics as a science increasingly requires the 

realization that the main object of its study is the relationship between all 

actors in international relations, that is – between all elements of the system. 

Summarizing the characteristics of classical and modern geopolitical realities, 

we can conclude that the correct implementation of geopolitical achievements 

as one of the leading sciences, allows states to choose their foreign policy 

development strategy, protect national and state interests and defend their 

positions in the international arena. We should not forget that geopolitical 

concepts increasingly contribute to the functioning and power of only 

superpowers. Therefore, of an extreme importance now is the analysis of 

modern geopolitical concepts and determining the possibility of implementing 

their provisions in practice. 

Key words: geopolitics; state; geopolitical space; concepts; 

international relations; national interests. 
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Классические и современные геополитические принципы: 

ожидания и реальность  

Анализируются несколько основных доктрин классической 

геополитики, четко прослеживается базовый принцип 

фундаментального дуализма, который заключается в борьбе морской 

(талассократии) и сухопутной (теллурократии) могущественности 

государств. Что касается развития современных течений в рамках 

геополитики, то новое «дыхание» пришло в мировой порядок после 

завершения Второй мировой войны. Геополитическая обусловленность 

дала основания утверждать о появлении целостной картины мира, 

разделенной двумя конфронтационными блоками, что в результате 

усилило тенденцию к взаимозависимости планетарных политических 

и экономических процессов. В это время, в условиях «пространственного 

закрытия мира» актуальными становятся новые геополитические 
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направления, которые касаются самых разнообразных проблем 

глобального характера, что трансформировались в новые вызовы 

реальности. Новейший взгляд на геополитику отмечен конфликтной 

реальностью планетарных процессов. Стоит вспомнить географическое 

пространство земли как первичный по отношению ко всем процессам, 

которые происходят на планете. Кроме того, дальнейшее развитие 

геополитики как науки все больше требует осознания того, что главным 

объектом ее изучения является взаимосвязь между всеми субъектами 

международных отношений, то есть – между всеми элементами системы. 

Подытоживая характерные признаки классических и новейших 

геополитических реалий, можно сделать вывод, что корректная 

реализация достижений геополитики как одной из ведущих наук, дает 

возможность государствам выбирать свою внешнеполитическую 

стратегию развития, защищать национальные и государственные 

интересы и отстаивать свои позиции на международной арене. Не стоит 

забывать, что геополитические концепции все чаще способствуют 

функционированию и обеспечению мощи исключительно сверхдержав. 

Поэтому анализ современных геополитических концепций и 

определения возможности реализации их положений в практику 

является чрезвычайно важным.  

Ключевые слова: геополитика; государство; геополитическое 

пространство; концепции; международные отношения; национальные 

интересы. 

 

Вступ 

XXI ст. для світової цивілізації характеризується високою 

динамічністю політичних, економічних, глобальних, соціальних, 

культурних процесів, що спричинили фундаментальні геополітичні 

зміни на політичній арені світу й що посприяло формуванню новітніх 

тенденцій та перспектив суспільного розвитку. Причиною є посилення 

зв’язків різного характеру між країнами, – тобто ключову роль у даному 

процесі займають геополітичні фактори, що виступають елементами 

зближення держав не лише на регіональному рівні, а й на глобальному. 

Як наслідок, геополітика займає дедалі помітніше місце у методології 
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вивчення та осмислення сучасних процесів й трансформацій світового 

порядку.  

Насамперед варто зазначити, що геополітика – це концептуальний 

погляд на політику держави чи групи держав, що базується на 

обґрунтуванні їх зовнішніх та внутрішніх політичних дій, стану та 

еволюції економічної, політичної й соціальної систем суспільства під 

впливом географічних факторів. Вона має міждисциплінарний характер 

й є однією із теоретичних основ політики держав як усередині 

суспільства, так й на міжнародній арені (O’Reilly, 2019, p. 11). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питанням геополітики присвячені праці таких зарубіжних 

дослідників, як: І. Валлерстайна, Е. Гідденса, Г. Кіссінджера, Ф. Келлі, 

Р. Кохейна, Х. Маккіндера, Дж. Моделскі, Н. Спайкмена, С. Стренджа, 

Н. Спайкмена. 

Проблемам геополітики присвячені роботи таких вітчизняних 

дослідників, як: М. В. Багрова, В. Горбуліна, В. О. Дергачова, 

М. С. Дністрянського, А. І. Кудряченка, В. В. Мадіссона, О. І. Шаблія, 

Б. П. Яценка. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Не зважаючи на значну кількість публікацій, присвячених 

геополітичним проблемам й принципам, досвід показує, що це питання 

залишається актуальним. Попри значну увагу науковців до 

геополітичних принципів, ще існують невирішені питання, 

щодо реальних насідків геополітичних процесів. 

Формулювання цілей статті 

Мета дослідження полягає у аналізі й систематизуванні класичних 

та сучасних геополітичних принципів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Окреслюючи феномен геополітики, варто звернутися до 

першооснов, тобто до класичного сприйняття та розуміння, 

представленого теоретичними концептами європейських вчених. 

Як відомо, класична геополітика виникла у вигляді теорії активних 

зовнішніх дій держав відповідно до їх географічного положення. 

Ірландський дослідник критичної геополітики Дж. О'Тоал відзначав: 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

195 

«Класична геополітична думка настільки прив'язана до географії, 

що вона таким чином фактично є максимально спрощеною у політично-

проектному сенсі географічною картою» (Hague, 2004, p. 227). 

На формування класичних концепцій геополітики вплинули 

принципи Вестфальської та Версальської систем (O’Reilly, 2019, p. 21). 

Атже той час геополітичні ідеї розглядалися, як відповідність активних 

зовнішніх дій держав згідно з їх територіальним розташуванням. 

Варто відзначити, що після Вестфальського миру одразу ж 

змінилося співвідношення сил між європейськими державами. 

Європейські геополітичні принципи розпочали новий етап становлення 

відповідно до наступних показників. По-перше, внаслідок «Великих 

географічних відкриттів» й розвитку капіталістичних відносин, 

закінчилась глобальна ізольованість цивілізацій та культур. Держави 

поступово ставали взаємозалежними у політичній, військовій, 

економічній та інших сферах. По-друге, відбулося остаточне зміцнення 

держави, – як політичного інституту, адже відбулося становлення права 

на суверенітет та чітке визначеня кордонів. По-третє, Вестфальська 

система змушувала кожного з її учасників обмежувати власні 

експансіоністські наміри (O’Reilly, 2019, p. 21).  

Згодом Версальська система кардинально змінила геополітичний 

порядок світових сил. Версальський мирний договір закріпив статус 

європейської континентальної держави за Францією, а морської – 

за Великою Британією (O’Reilly, 2019, p. 21). Починаючи з 1922 р. 

США домоглися права мати рівний з Британією військово-морський 

флот, який давав можливість контролювати найважливіші морські 

простори та комунікації (Slater, 2004). Разом із цим, за допомогою Ліги 

Націй країни-переможниці Першої світової війни створили між 

Німеччиною і СРСР «Лімітрофний бар'єр» з держав, орієнтованих 

на міжнародні відносини з Францією й Великою Британією.  

Встановлений світовий порядок був спрямований проти СРСР, 

Німеччини та Китаю (Christopher, 2015, p. 237). Але необхідно зазначити, 

що без урахування геополітичних інтересів цих потужних держав,  
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будь-яка світова політична система просто не могла існувати та 

ефективно функціонувати належним чином. 

Наприкінці XIX ст. у геополітичні баталії вступає новий 

«гравець» – «географічний детермінізм», який стає теоретичною 

основою, що заснована на ідеї визначального впливу географічного 

простору на зовнішню політику держав. Традиційна геополітика 

інтерпретувала кожну державу, як географічний чи просторово-

територіальний організм, що володіє особливими фізико-географічними, 

природними, ресурсними, людськими та іншими параметрами (Grabbe, 

2003, p. 311), і керується виключно власною волею та інтересами. 

У працях класиків геополітичної думки закладені теоретико-

методологічні основи дослідження даної проблеми. Можна виокремити 

концепції: Ф. Ратцеля, Р. Челлена, А. Мехена, К. аусхофера, М. Вебера, 

А. Шмідта, Дж. акіндера, П. Тейлора, Н. Спайкмена, Д. Майнінгата. 

Говорячи про систематизацію основоположних геополітичних 

принципів, перш за все необхідно звернутися до першоджерел 

їх виникнення і розглянути ті базові компоненти геополітики,  

на які надалі нашаровувалися нові елементи прогресуючого світового 

порядку.  

Засновником геополітики класичного напрямку вважається 

німецький науковець Ф. Ратцель, який, не використовував термін 

«геополітика», а користувався поняттям «політична географія», хоча 

його підхід до географії є антропологічним. У своїх наукових роботах 

Ф. Ратцель визначив доктрину провідного значення географічного 

оточення на зовнішньополітичні відносини країн: «Розумовий 

і культурний розвиток усього того, що ми називаємо прогресом 

цивілізації, можна порівняти швидше з ростом рослини, ніж із вільним 

польотом птаха... Як би людство не піднімало голову в ефірні сфери,  

ноги його все ж торкаються землі» (Ratze, 1903). Відповідно до його 

концепції, держава проходить відповідні цикли свого існування подібно 

до живого організму: народжується, розвивається, старіє й занепадає. 

На думку геополітика, великі держави завжди ведуть боротьбу за свій 

життєвий простір та за власні державні інтереси, – тобто території 

менших й слабших держав. 
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У свою чергу, відомий шведський вчений Р. Челлен не лише 

поглибив запропоновані Ф. Ратцелем основи нової науки, а й першим 

ужив для її означення термін «геополітика». Водночас цей автор 

започаткував і не вирішену донині суперечку щодо належності 

геополітики до сфери географії чи політології. 

Геополітика Челлена – це лише одна з п’яти (поряд 

з екополітикою, демополітикою, соціополітикою та кратополітикою) 

складових науки про державу, яка розглядає останню «як живий 

організм, втілений у просторі». У його концепції сила держави, набагато 

важливіша від закону, ставилася в залежність від гармонічного 

поєднання території, господарства, народу, суспільства та влади. 

Зокрема, предметом дослідження геополітики вчений визначив великі 

держави. 

Американський військовий морський теоретик й історик А. Маген 

притримувався думки, що той хто контролює світові океани, контролює 

весь світ (Slater, 2004). Основна думка цієї теорії полягає в тому, 

що потужний морський флот дозволяє посилювати контроль над 

морськими торгівельними шляхами, які охоплюють всю земну кулю. 

Без сумніву, влада над торговельними потоками дозволяє здійснювати 

контроль над обміном значної частини матеріальних ресурсів між 

державами. Як наслідок, погляди дослідника істотно вплинули 

на військову стратегію. 

Н. Спайкмен, послідовник А. Мехена, розглядав геополітику як 

найважливіший науковий інструмент міжнародної політики, що дає 

змогу розробити найефективнішу стратегію безпеки. Важливу роль 

у формуванні політики він відводив географічним чинникам. 

Найважливіші праці: «Американська стратегія у світовій політиці: 

Сполучені Штати і баланс сили» (1942), «Географія світу» (1944). 

Він також запропонував власний варіант геополітичної будови світу. 

Запорукою світового панування є «внутрішній півмісяць» 

(Rimland), а не «осьовий ареал» (Нeartland), який не має будь-якої 

геополітичної місії. Rimland має перебувати під «інтегрованим 

контролем» США. Концепція «Хартленд-Римленд» перетворилася 
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на посібник для політиків, згідно з яким Сполученими Штатами щодо 

СРСР проводилася «політика стримування». 

Новим елементом геополітичної картини світу Спайкмен визнав 

«Серединний океан». Західна Європа та Східне узбережжя США 

формують «атлантичне співтовариство», перетворюючи північ 

Атлантичного океану у «внутрішнє море» найрозвинутішої в усіх 

відношеннях західної цивілізації. Центральною потугою «нового 

континенту» автор називає США, закликаючи їх покінчити 

з ізоляціоналізмом та відводячи Європі роль додатка. І хоча багато його 

передбачень і рекомендацій втілились у життя (створення НАТО, 

«холодна війна», недопущення союзу СРСР - Китай, гегемонія США у світі 

тощо), у поглинання Сполученими Штатами Західної Європи важко 

повірити. 

На противагу визначальній могутності морських шляхів, 

англійський геополітик Джордж Маккіндер притримувався протилежної 

точки зору. Спираючись на концепції географічного детермінізму, 

він виділив ідею про фіксований поділ світу на окремі зони у своїй статті 

«Географічна вісь історії» (1904), кожна з яких відіграє в історії певну 

роль. У геополітичній моделі світобудови виокремлено два головні 

елементи, які становлять структурну організацію світу 

(макрогеографічні зони) (Mackinder, 2019, p. 74):  

– континентальну півкулю (Світовий Острів); 

– океанічну півкулю (Західну півкулю й Британські острови). 

Така структура світу у своїй основі носить конфронтаційний 

характер, відбиваючи початкове, глибинне геополітичне протистояння 

суші та моря. 

Найбільше уваги вчений приділив дослідженню могутності 

макрогеографічні зони «Світового острова». На цій території 

знаходиться регіон «Heartland», який простягався від Волги до Янцзи, 

від Арктики до Гімалаїв (Mackinder, 2019, p. 94). Він передбачав, 

що скоріше всього саме тут повинен був з’явитися претендент на світове 

панування. Але щоб оволодіти «Heartland», потрібно домінувати на 

рівнинах Східної Європи. Розподіл світових переваг за Д. Маккіндером 

здійснюється за наступною формулою: «Хто володіє Східною Європою 
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той володіє «Heartland», хто володіє «Heartland» той володіє Світовим 

Островом й хто володіє Світовим островом – той володіє світом» 

(Mackinder, 2019, p. 106). 

Геополітична доктрина К. Хаусхофера також базувалася 

на планетарному дуалізмі: протистоянні морських (таласократії) 

і континентальних (телурократії) держав. Майбутнє Німеччини 

як великої держави бачилось у створенні «континентального блоку» або 

осі Берлін – Москва – Токіо. Базуючись на ідеї великих просторів, 

дослідник дійшов висновку про необхідність поділу світу вздовж 

меридіанів на глобальні економічні регіони. Цей новий геополітичний 

поділ дістав назву панрегіоналізму. Виділення панрегіонів мало 

грунтуватися на об’єднанні держав на основі спільних соціально-

політичних та економічних проблем. 

Аналізуючи кілька основоположних концепцій класичної 

геополітики, чітко простежується базовий принцип фундаментального 

дуалізму, який полягає у боротьбі морської (таласократії) та сухопутної 

(телурократії) могутності держав. Тобто протистояння між державами 

у боротьбі за вплив над певною територією й ресурсами закладено 

в основі інтересів тогочасних реалій. У даному випадку не можна 

не згадати про висловлювання Д. Маккіндера, який стверджував: 

«Справжній баланс політичної могутності, з одного боку, є результатом 

географічних умов (економічних, стратегічних), а з іншого, відносної 

чисельності, мужності, оснащеності й організації народів, 

які змагаються... Географічні показники в підрахунках більш уживані 

й більш постійні, ніж людські» (Mackinder, 2019, p. 121). 

Що стосується розвитку сучасних течій в рамках геополітики, 

то нове «дихання» прийшло у світовий порядок по завершенні Другої 

світової війни. Адже геополітична обумовленість дала підстави 

стверджувати про появу цілісної картини світу, розділеної двома 

конфронтаційними блоками, що в результаті посилило тенденцію до 

взаємозалежності планетарних політичних та економічних процесів. 

У цей час, в умовах «просторового закриття світу» актуальними стають 

нові геополітичні напрями, які торкаються найрізноманітніших проблем 

глобального характеру, що трансформувалися у нові виклики 
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реальності. Одним із таких прикладів є розвідки військово-стратегічного 

характеру (Perkmann, 2003, p. 162). Зокрема, це було пов’язано 

з наростанням ядерної загрози в умовах оформлення біполярної світової 

системи. 

Варто відзначити, адже не зважаючи на те, що фізико-географіний 

простір землі є первинним по відношенню до всіх процесів, 

які відбуваються у його рамках, «традиційна геополітика», притаманна 

двом минулим століттям, втратила свою роль та місце у системі 

методологічного пояснення поведінки гравців на міжнародній арені. 

Натомість, сучасну геополітику розглядають у кількох вимірах. 

Геополітика поки все ще вважається прикладною сферою наукових 

досліджень, хоча її й описують як міждисциплінарну галузь. Також вона 

передбачає розгляд глобальних проблем та процесів глобалізації через 

призму зовнішньополітичної активності й балансу державних інтересів.  

Сучасна геополітика, розглядається як дисципліна, що вивчає 

основоположні структури суб’єктів, глобальні чи стратегічні напрями, 

зовнішні закономірності й принципи життєдіяльності, функціонування 

та еволюції модерного світового суспільства (Parker, 1985). 

У 1993 p. американський політолог, професор Гарвардського 

університету й директор Інституту стратегічних досліджень 

С. Хантінгтон опублікував статтю «Зіткнення цивілізацій», а в 1996 р. – 

книгу «Зіткнення цивілізацій і перебудова світового ладу». Лейтмотив 

концепції С. Хантінгтона полягає у тому, що якщо XX ст. було століттям 

протистояння ідеологій (це стверджує і Фукуяма), то XXI ст. позначене 

зіткненням цивілізацій і релігій. Історія людства повертається до історії 

цивілізацій. Учений вбачає роль США в новому світовому устрої у сталій 

міжнародній зверхності Сполучених Штатів, що є важливою для 

добробуту й безпеки американців і для майбутньої свободи, демократії, 

відкритих економік і міжнародного порядку Землі. Водночас 

С. Хантінгтон стверджує: «Захід унікальний, але не універсальний». 

Тобто Заходові слід відмовитися від ілюзії щодо думки про 

універсальність. Тому що відповідальність за стримування і розв’язання 

місцевих конфліктів має лежати на країнах-лідерах тієї цивілізації,  

яка домінує в певному регіоні. Відповідно, в епоху поліцентризму 
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відповідальність Заходу полягає у збереженні власних інтересів,  

а не у розв’язанні конфліктів, які не мають жодних преференцій для 

даного регіону. 

Цілком очевидно, що «Велика шахівниця. Американське 

панування та його геостратегічні імперативи» (1997) З. Бжезинського – 

це одна з найвідоміших політичних праць кінця ХХ ст., що присвячена 

обґрунтуванню нової концепції системи сучасних міжнародних відносин. 

У книзі дослідник аналізує взаємодію США з найбільшими 

європейськими й азіатськими державами, визначає можливості 

використання військового, економічного та культурного потенціалу для 

утримання контролю над Євразією («великою шахівницею», на якій 

у найближчі роки і буде затверджуватися світове політичне панування 

США). 

Натомість Френсіс Фукуяма у своїй книзі «Кінець історії та 

остання людина» (1992) стверджував, що «за останні роки у світі виник 

небувалий консенсус із приводу легітимності ліберальної демократії як 

системи правління» (який підсилювався поступовою поразкою 

конкуруючих ідеологій – фашизму, комунізму тощо). 

Прагнучи спрогнозувати характер і напрямок розвитку сучасного 

світового політичного процесу, він запевняє, що поширення у всьому 

світі західних (демократичних) цінностей і ліберальних принципів 

функціонування економіки неминуче приведуть до формування 

ліберальної демократії, що являє собою «кінцевий пункт ідеологічної 

еволюції людства». 

Наприкінці 60-х рр. XX ст. у Франції виникла геополітична течія 

під назвою «нові праві». Її очолив філософ і публіцист А. Бенуа. 

Під прапором «нових правих» об’єдналися соціалісти, прибічники 

буржуазної демократії, германофіли й модерністи, а згодом 

і слов’янофіли. Основою прибічників даного напряму став принцип 

континентальної політики. Вважалося, що всі етноси, що населяють 

Європу, є вихідцями з Індії, тобто мають «спільне минуле», тож мусять 

мати й «спільне майбутнє». Тобто державам Європи потрібно вийти 

з НАТО, дотримуватися суворого нейтралітету і створити власні ядерні 

сили. Саме таку політику здійснював до кінця 60-х років Президент 
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Франції генерал де Голль. «Нові праві» шукали розуміння й підтримки на 

Сході, виявляли інтерес до зовнішньої політики СРСР і Китаю. В ідеї 

союзу Європи і СРСР вони бачили можливість протистояння 

атлантизмові й мондіалізмові. 

Із доктриною «нових правих» перегукуються ідеї бельгійця 

Ж. Тіріара, лідера руху «Юна Європа», який вважав себе учнем 

і продовжувачем концепції К. Хаусхофера. Суть його теорії зводилася до 

того, що держава може повноцінно розвиватися тільки тоді, коли володіє 

достатнім геополітичним простором, великими територіями. Держави 

Європи мають створити єдину імперію, що протистоїть США. Пізніше 

Тіріар дійшов висновку про необхідність утворення союзу Європа–СРСР, 

віддавши перевагу радянському соціалізмові, а не західному 

капіталізмові, зараховуючи себе до європейських націонал-більшовиків. 

Як ми бачимо, новітній погляд на геополітику відзначений 

конфліктною реальністю планетарних процесів. Тут варто згадати 

географічний простір землі як первинний по відношенню до всіх 

процесів, що відбуваються на планеті. Окрім того, подальший розвиток 

геополітики як науки дедалі більше вимагає усвідомлення того, 

що головним об’єктом її вивчення є взаємозв’язок між усіма суб’єктами 

міжнародних відносин, тобто – між всіма елементами системи. 

Сучасний світовий порядок вимагає розробки відповідних 

поглядів та теорій, які якнайкраще відображатимуть його принципи й 

основні вектори майбутнього розвитку. Зокрема, світові події 

(починаючи від 11 вересня 2001 р.) окреслили нові геополітичні 

тенденції. Окремі держави, навіть ті, які належать до так званих 

«середніх» або навіть «регіональних лідерів» (Афганістан, Ірак), 

поступово втрачають ознаки суб’єктності та стають об’єктами (O’Reilly, 

2019, p. 27), на теренах яких активно діють недержавні суб’єкти 

міжнародних відносин. Ці реалії змушують представників різних 

геополітичних шкіл та течій об’єднувати зусилля в пошуку нових 

підходів, які б висвітлювали нові бачення геополітики на сучасному 

рівні. 
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Висновки 

Підсумовуючи характерні ознаки класичних та новітніх 

геополітичних реалій і відповідних концепцій, можна дійти висновку, 

що коректна реалізація здобутків геополітики як однієї з провідних 

наук, надає змогу державам обирати свою зовнішньополітичну 

стратегію розвитку, захищати національні й державні інтереси та 

відстоювати свої позиції на міжнародній арені. Не варто забувати, 

що геополітичні принципи відповідних доктрин все частіше сприяють 

функціонуванню та забезпеченню могутності виключно наддержав. 

Тому аналіз сучасних геополітичних концепцій й визначення можливості 

втілення їх положень в практику є надзвичайно важливим. 

Таким чином, основними напрямками розвитку сучасних 

геополітичних концепцій є глобалізаційний вимір, перерозподіл 

геополітичних точок впливу, взаємозв’язок між усіма державами світу, 

збільшення кількості локальних війн, розвиток ринкових відносин та 

лібералізм й переформатування міжнародних організацій. Одним із 

основних аспектів у даному контексті лишається збільшення могутності 

держав Тихоокеанського регіону, а також держав Сходу. Водночас 

неоднозначною постає геополітична роль країн Африканського 

континенту. 

Разом з тим, практика втілення в життя абсолютно різних 

геополітичних концепцій протягом історичного розвитку людства 

доводить необхідність принесення більшої гнучкості у міжакторні 

відносини всередині світової спільноти. Як показує практика, надалі 

подібний підхід може спонукати до ситуативного залучення 

можливостей альтернативних підходів впливу на розвиток сучасної 

міжнародної системи. 
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ДЕНУКЛЕАРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКОЇ 

РЕСПУБЛІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ 

 

Питання міжнародної безпеки є ключовими для існування всього 

світового порядку. Наявність ядерної зброї в арсеналах країн може 

надавати переваги та бути дієвими важелями в системі міждержавних 
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відносин, тим не менш відкрита демонстрація сили, не завжди може бути 

виправдана. Причини здобуття власного ядерно потенціалу є 

суб’єктивними для кожного окремого актора міжнародних відносин, 

проте наявність ядерної зброї для однієї країни регіону докорінно 

змінює світовий баланс сил. Тому рішення країн про денуклеаризацію є 

прикладами свідомого вибору та курсу на збереження миру в загальній 

системі міжнародних зносин. Саме Україна та Південно-Африканська 

Республіка були першими країнами, які добровільно наприкінці 80-х – 

поч. 90-х рр. ХХ ст. відмовились від ядерної зброї. У статті досліджується 

та вивчається процес денуклеаризації України та ПАР в контексті 

міжнародної системи безпеки. В статті зроблено спробу розглянути 

ключові моменти здобуття та добровільної відмови від ядерної зброї 

обох країн. Використання порівняльного методу дозволило виділити 

спільні для України та ПАР мотиви та елементи процесу ядерного 

роззброєння. Розглянуто в історичній ретроспективі мотиви та процес 

здобуття Південно-Африканською Республікою статусу ядерної держави 

в контексті порівняння з тим самим процесом для України.  

Ключові слова: роззброєння, ядерна зброя; Україна; Південно-

Африканська республіка; Договір про нерозповсюдження ядерної зброї; 

ядерна програма ПАР; денуклеаризація.  
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Denuclearization of Ukraine and the South African Republic:  

A Comparative Analysis of Processes  

The issue of international security is a key to the existence of the entire 

world order. The presence of nuclear weapons in the arsenals of countries can 

provide advantages and effective levers in the system of interstate relations, 

however, an open demonstration of force may not always be justified. 

The reasons for acquiring one's own nuclear capabilities are subjective for 

each individual actor of the international relations, but the availability of 

nuclear weapons for one country in the region radically changes the world 

balance of power. Therefore, the decisions of countries on denuclearization 

are the examples of conscious choice and course to preserve peace in the 
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general system of international relations. Ukraine and the Republic of South 

Africa were the first countries to voluntarily renounce nuclear weapons in the 

late 1980s and early 1990s. The article studies the process of Ukraine and 

South Africa’s denuclearization in the context of the international security 

system. The study attempts to consider the key points of acquisition and 

voluntary renunciation of nuclear weapons of both countries. The use of the 

comparative method made it possible to identify common motives and 

elements of the nuclear disarmament process for Ukraine and South Africa. 

In historical retrospective, the article considers the motives and the process of 

the nuclear status acquisition by South Africa in the context of comparison 

with the same process for Ukraine.  

Key words: disarmament, nuclear weapons; Ukraine; South African 

Republic; Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; South Africa's 

nuclear program; denuclearization. 
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Денуклеаризация Украины и Южно-Африканской Республики: 

сравнительный анализ процессов 

Вопросы международной безопасности являются ключевыми для 

существования всего мирового порядка. Наличие ядерного оружия 

в арсеналах стран может оказывать предпочтения и быть действенными 

рычагами в системе межгосударственных отношений, тем не менее 

открытая демонстрация силы, не всегда может быть оправдана. 

Причины получения собственного ядерного потенциала являются 

субъективными для каждого актора международных отношений, однако 

наличие ядерного оружия для одной страны региона в корне меняет 

мировой баланс сил. Поэтому решение стран о денуклеаризации 

являются примерами сознательного выбора и курса на сохранение мира 

в общей системе международных отношений. Именно Украина и Южно-

Африканская Республика были первыми странами, которые 

добровольно в конце 80-х – нач. 90-х гг. ХХ в. отказались от ядерного 

оружия. В статье изучается процесс денуклеаризации Украины и ЮАР 

в контексте международной системы безопасности. В статье 
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рассматриваются ключевые моменты получения и добровольного 

отказа от ядерного оружия обеих стран. Использование сравнительного 

метода позволило выделить общие для Украины и ЮАР мотивы и 

элементы процесса ядерного разоружения. В исторической 

ретроспективе рассмотрены мотивы и процесс получения Южно-

Африканской Республикой статуса ядерной державы в контексте 

сравнения с тем же процессом для Украины. 

Ключевые слова: Разоружение, ядерное оружие; Украина; Южно-

Африканская республика; Договор о нераспространении ядерного 

оружия; ядерная программа ЮАР; денуклеаризация. 

 

Вступ 

Сьогодні в українському суспільстві дедалі більше постає питання 

доцільності Будапештського меморандуму. Чи вірним кроком була 

відмова від ядерної зброї питання складне та багатогранне. 

Слід зазначити, що доцільність володіння ядерними запасами – одна з 

головних тем дискусій протягом усього періоду незалежності України. 

На поч. 90-х рр. ХХ ст. для України було вкрай важливим здобути 

підтримку світових лідерів та визначити власний політичний курс. 

Таким чином Україна стала однією з двох країн, які самостійно 

відмовились від ядерної зброї у 1994 р. Підписання Будапештського 

меморандуму стало одним з ключових моментів української політики та 

створило багато наслідків та спричинило зміни в сучасному 

геополітичному становищі України. Тому автор вважає доцільним 

розглянути досвід країни, що самостійно прийняла рішення про 

приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Південно-Африканська Республіка – одна з держав, що розробили, 

а згодом відмовились від ядерної зброї. Протягом 50 років ПАР вдалось 

створити власний арсенал ядерних вибухових пристроїв, та зі змінами 

політичного курсу – доєднатись до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Здобуток досліджень на задану тематику відносно нерівномірний, 

серед українських наукових досліджень є багато робіт присвячених 
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українському ядерному роззброєнню та Будапештському меморандуму, 

можна виділити роботи С. Прийдуна, І. Поліщук, Р. Безсмертного, 

І. Лоссовського,О. Святун та ін. Більша частина робіт Українських 

науковців присвячена доцільності Меморандуму, аналізу умов та 

порівнянню з подібними міжнародними договорами. Тоді як робіт, 

що стосуються досліджень процесу денуклеаризації ПАР відносно мало. 

Найбільш інформативні роботи були написані наприкінці 1990-х рр. 

такими дослідниками в сфері міжнародних зносин та безпеки як де 

Вілерс, Р. Кейлі, Р.Хортон та Б. Рабет. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми  

У контексті міжнародних відносин, підґрунтям яких є 

концептуальні положення та принципи міжнародного права, постає 

питання врегулювання міжнародних конфліктів шляхом мирного 

діалогу. Тим не менш володіння ядерною зброє все ще надає її власникам 

певні важелі у світовій політиці. Тому питання денуклеаризації країн 

залишається актуальним. Стаття присвячена розгляду мотивів, причин 

та результатів процесу ядерного роззброєння таких країн як Україна та 

Південно-Африканська Республіка, а також оцінці геополітичних 

наслідків, з огляду на перспективи основних акторів.  

Формулювання цілей статті 

Мета статті полягає у визначенні, спираючись на спільний досвід 

України та Південно-Африканської Республіки, процесів-каталізаторів 

ядерного роззброєння та надані оцінки причинам здобуття та знищення 

ядерних запасів, спираючись на міжнародний досвід, та детальному 

аналізі доцільності такого кроку з огляду на наслідки денуклеаризації, 

а також виділенні спільних мотивів та результатів для обох країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Після розпаду СРСР та утворення 15 незалежних держав на 

території колишнього Радянського союзу Україна отримала у спадок 

відносно великі та потужні запаси ядерної зброї. Маючи у розпорядженні 

222 одиниці розгорнутих засобів стратегічних наступальних озброєнь, 

у тому числі 130 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-18 

(SS-19), 46 міжконтинентальних балістичних ракет РС-22 (SS-24), 

46 важких бомбардувальників, що оснащені крилатими повітряного 
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базування далекого радіуса дії (Pryidun, 2018, p. 65–73), що у загальному 

обсязі утворювали третій за потужністю ядерний потенціал у світі. 

Більший потенціал мали лише США та Росія (Pryidun, 2016, p. 106–114). 

Україна одразу після утворення стала однією з ядерних держав. 

Проте Україну не можна в повній мірі віднести до повноцінних ядерних 

держав, так як всі запаси зброї, що входили до українського арсеналу 

було створено Радянським союзом до складу якого входила Українська 

Радянська Соціалістична Республіка, яка стала самостійною та 

незалежною державою після підписання Акту проголошення 

незалежності України 24 серпня 1991 р.  

Для України свідоме рішення про створення будь-якої ядерної 

зброї та реалізація цього проекту не було частиною власної оборонної, 

військової та зовнішньої політики.  

Для Південно-Африканської Республіки розробка та створення 

ядерних ракет була частиною чітко визначеного та окресленого 

політичного курсу.  

У 1948 р. в ПАР було створено Управління з атомної енергетики 

(англ. Atomic Energy Board) (далі Управління). У акті, що видав уряд ПАР, 

який передбачав створення Управління, було проголошено дослідницьку 

діяльність у галузі ядерної енергетики. Діяльність Управління у перші 

роки базувалася на виключно мирному використанні ядерних 

технологій (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109). Такі дослідження 

були очевидним кроком, так як у ПАР є значні запаси уранової руди. 

Таким чином використання ядерної енергії є більш ефективні порівняно 

з традиційними енергоресурсами (Nuclear Power in South Africa). 

Перші десятиріччя, після створення Управління з атомної 

енергетики дослідники ПАР самостійно розробляли технології 

збагачення урану. У 1957 р. було підписано договір з США і вже у 1959 р. 

уряд ПАР схвалив створення вітчизняної ядерної промисловості, 

і наступного року розпочалось планування будівництва дослідницького 

реактора у співпраці з програмою США «Атоми заради миру (Horton, 

1999; Agreement on Cooperation in the Civil Use…, 1957).  

Вже за 10 років дослідницьким центром Управління було 

досягнуто значних результатів у вивченні та використанні продуктів 
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розпаду урану (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109). Тому у 1969 р. 

урядом ПАР було прийнято рішення про створення керованої 

збагачувальної установки з урану під назвою «Y-Plant» у місті Валіндаба, 

поруч із Центром ядерних досліджень, розташований приблизно в 35 км 

на захід від Преторії (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109; Horton, 

1999). Вже за два роки у 1971 р. уряд Преторії попередньо затвердив 

дослідження ядерно-вибухових речовин (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, 

р. 98–109; Andrespok, 2016). Доречно зауважити, що після схвалення 

у 1971 р. робота проводилась виключно в теоретичній площині (Reiss, 

1995, p. 7–9). Вже у 1974 р. урядом було дозволено випробування 

ядерних вибухових пристроїв.  

Слід констатувати, що у заявах уряду 1971 та 1974 рр. мова йшла 

про виключне мирне використання ядерних вибухових засобів. Тим не 

менш у 1993 р. президент де Клерк визнав, що вже на початку 1970-х рр. 

розглядалась можливість використання ядерної зброї у оборонних цілях. 

У 1974 р. здійснювалось створення ядерного вибухового обладнання з 

урахуванням потреб оборони країни. Найбільша загроза на думку уряду 

йшла з боку Радянського союзу, що збільшив активність на півдні 

Африки, а також невизначеність щодо намірів членів Варшавського 

договору. Не менших засторог викликало накопичення кубинських 

військ в Анголі з 1975 р., що вплинуло на усвідомлення необхідності 

стримування ядерної загрози (Andrespok, 2016). Політика апартеїду 

призвела до міжнародної ізоляція Південної Африки, майже повна 

відсутність союзників на світовій арені підтверджувала той факт, 

що ПАР не може покластися на сторонню допомогу, якщо на неї буде 

здійснено напад. 

Відповідно до заяв уряду у 1974 р. вже припускали можливість 

реальних випробувань наявних вибухових пристроїв. За наступні 2 роки 

в пустелі Калахарі було пробурено два випробувальні стволи глибиною 

приблизно 200–250 метрів (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109). 

Випробування ядерної бомби Індією у 1974 р. давало підстави вважати 

лідерам Південно-Африканської Республіки, що власні випробування 

заявлених ядерних вибухових пристроїв, як таких, що створені у мирних 

та дослідницьких цілях, не отримають значного міжнародного відгуку та 
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відповідної реакції (Horton, 1999). 

Вже до 1977 р. дослідниками ПАР, що спирались на американську 

теоретичну допомогу за умовами програми «Атом заради миру», 

був створений прототип ядерного вибухового пристрою та 

здійснювалась підготовка до випробування «холодним тестом». Успішна 

розробка одного пристрою дала підстави уряду ПАР сподіватись на 

створення власного ядерного арсеналу, тому лідери ПАР заявляли про 

необхідність створення ще шести ядерних бомб (De Villiers, Jardine, Reiss, 

1993, p. 98–109). 

В серпні 1977 р. радянські шпигуни помітили випробувальний 

полігон в пустелі Калахарі зі свердловинами для випробування. 

Радянська сторона негайно повідомила про виявлений випробувальний 

полігон США. Дізнавшись про ядерні випробування в ПАР уряди США, 

СРСР та Франції в порядку ультиматуму вимагали від лідерів Південно-

Африканської республіки відмовитись від випробування (Horton, 1999). 

Жорстка і безкомпромісна реакція світових лідерів на заплановані 

випробування, дала зрозуміти уряду ПАР, що світова спільнота не може 

дозволити збільшення кількості країн ядерного клубу. Так як поточні 

випробування проводились під егідою Управління з атомної енергетики, 

дослідження у якому проводились завдяки теоретичній допомозі та 

фактичній підтримці США, керування ядерною програмою ПАР задля 

незалежних подальших досліджень, перейшло до Південноафриканської 

корпорації з озброєнь (ARMSCOR) (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993,  

p .98–109;Rabert, 1993, p. 235–237). Саме на базі Корпорації розпочалася 

робота по будівництву центральної лабораторії Адвена для розширення 

можливостей доставки ядерних матеріалів до балістичних ракет (Horton, 

1999). 

Аналізуючи вище описані події очевидним стає, що після 

оприлюднення результатів радянської розвідки, а саме: розсекречення 

факту наявності в Південній Африці готової ядерної вибухової зброї, – 

гостро постало питання про правове регулювання подальшого 

дослідження та можливого використання наявного потенціалу. 

Виходячи з того, що для влади головним завданням є захист власних 

інтересів держави, на нашу думку, збереження ядерного потенціалу для 
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ПАР було об’єктивним та раціональним рішенням. У жовтні 1978 р. 

урядом офіційно була розроблена та документально затверджена й 

запроваджена ядерна стратегія країни. Дана стратегія Південної Африки 

спрямована в бік надбання ядерного стримуючого фактору (De Villiers, 

Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109). Програма передбачала, що у випадку 

загрози уряд ПАР повинен буде відкрити провідним країнам (таким як 

США та СРСР) масштаби наявного в Південній Африці ядерного 

потенціалу, що повинно стримати будь-якого ворога від свідомої атаки 

чи зазіхань на цілісність й незалежність Південно-Африканської 

республіки (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109).  

Широкий міжнародний резонанс отримали виявлені 22 вересня 

1979 р. спалахи на територій Південної Атлантики, зафіксовані 

американським дослідницьким супутником, що в світовій історії 

отримало назву «Інцидент Вела» (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993,  

p. 98–109; Rabert, 1993, p. 235–237). Саме в цей момент з’являються 

припущення про можливі співпрацю ПАР та Ізраїлю у створенні атомної 

бомби, так як багато дослідників (зокрема Р. Келлі у своїй роботі 

«The Iraqi and South African Nuclear Weapon Programs: The Importance of 

Management» (1996), де Вілерс та ін. – «Why South Africa. Gave Up the 

Bomb» (1993)) вказують на недостатній рівень оснащеності та запасів 

збройного урану у Південно-Африканській Республіці для проведення 

самостійних випробувань такого масштабу. Реакцією на такі 

звинувачення Преторія заперечила як сам факт будь-якого 

випробування, так і співпрацю з Ізраїлем (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, 

p. 98–109; Rabert, 1993, p. 235–237; Kelley, 1996, p. 27–38). Виходячи з 

вищенаведеного зауважимо, що офіційно співпраця з Ізраїлем у сфері 

ядерних випробувань та факт самого вибуху не доведений та 

не підтверджений офіційно.  

На момент згортання ядерної програми в арсеналі ПАР 

знаходилось 8 ядерних бомб, з них лише 6 були придатні для 

використання (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, р. 98–109). 

Південна-Африканська Республіка набула статусу ядерної 

держави. Питання про доцільність статусу ядерної держави та ризики, 

що постають з набуттям ядерної зброї багатогранне та комплексне. 
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Вже у 1993 р. де Клерк висловив сумніви щодо проведеної Преторією 

політики (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109).  

Вже у 60–70-х рр. ХХ ст. уряд ПАР в своїй риториці вважав 

наявність ядерної зброї цілком доцільним кроком. Лідери країни 

та уряду весь час наголошували на виключно мирних цілях 

використання урану. Після ж розсекречення наявності майже готової до 

випробування ядерної вибухової зброї уряд ПАР зауважував оборонні 

цілі дослідження та розвитку ядерних технологій (Andrespok, 2016). 

Україна, як одна з незалежних держав, що утворились після 

розпаду СРСР, отримала власний ядерний потенціал та статус ядерної 

держави у спадок від Радянського союзу. Разом з можливостями впливу 

та військової могутністю, що надавало володіння ядерною зброєю, 

постало питання відповідальності та контролю наявних запасів зброї.  

Аналізуючи умови в яких опинилась Україна після 1991 р., можна 

зробити припущення, що загальний результат розробки та створення 

одного з наймогутніших ядерних потенціалів світу неможливо 

розглядати як зовнішньополітичний та міжнародний курс української 

держави. Після розпаду СРСР Україна повинна була створити власний 

курс та політику на міжнародній арені, посиливши власну економіку, 

щоб побудувати міцну економічну стратегію на майбутнє. Беручи до 

уваги світові тенденції та необхідність отримати підтримку держав 

світових лідерів, Україна свідомо другою у світі відмовилась від власного 

ядерного потенціалу за умовами Будапештського меморандуму (Biuleten 

no. 50…, 1993). Відповідно до якого Україна взяла на себе зобов'язання 

ліквідувати всі запаси та засоби виробництва ядерної зброї, 

що знаходиться на її території, у відведений період часу (Memorandum 

pro harantii bezpeky…, 1993). 

Для ПАР ситуація була іншою. Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. унаслідок 

поступових внутрішніх та зовнішньополітичних змін Преторія побачила, 

що вирішення проблем Південної Африки лежить на політичній,  

а не на військовій арені. Зі зміною влади та політичного курсу стало 

зрозумілим, що ядерний стримуючий фактор, поряд із стратегічною 

двозначністю, може виступати тягарем, а не вигодою.  

Фактично ядерна програма була згорнута у 1989 р. Зовнішньо- та 
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внутрішньополітичний курс країни радикально змінився з обранням 

президентом Фредеріка де Клерка на виборах 1989 р. Ліберальний лідер 

проводив низку політичних реформ, що повинні були сприяти виходу 

ПАР з міжнародної ізоляції. Новообраний президент після вступу 

на посаду наказав створити Експертний комітет, з питань розгляду 

переваг та зобов'язань збереження ядерного стримуючого фактору та 

приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Rabert, 

1993, p. 235–237). Паралельно з цим де Клерк призначив робочу групу 

представників Armscor та Управління, завданням яких було 

консультація відносно можливих термінів демонтажу та визначення 

дати, коли Південна Африка може приєднатися до ДНЯЗ.  

1 лютого 1990 р. було офіційно закрито Y-Plant, а всі технічні споруди 

демонтовано або відчищено та переведено у приватну експлуатацію вже 

в сер. 1991 р. Таким чином вже 10 липня 1991 р. Південно-Африканська 

Республіка приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної 

зброї (Horton, 1999). На тлі ліквідації системи апартеїду та звільнення 

Нельсона Мандели, приєднання до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї заклав основу пакету реформ щодо докорінних змін та 

перетворень у політичній свідомості суспільства. Президент Нельсон 

Мандела заявив, що Південна Африка ніколи більше не повинна 

дозволяти своїм ресурсам, науковцям та інженерам виробляти зброю 

масового знищення (De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98–109). 

Для підтвердження прихильності без’ядерному статусу у 1993 р. 

ПАР прийняла законодавство про нерозповсюдження ядерної зброї,  

яке забороняє громадянам Південної Африки брати участь та/або 

допомагати в будь-якій програмі, пов'язаній з розробкою ядерної зброї 

(De Villiers, Jardine, Reiss, 1993, p. 98-109; Rabert 1993, p. 235-237). 

Висновки 

Обидві держави мали потужні запаси ядерної зброї, що в певні 

часи давало і Україні, і Південній Африці певні переваги. Наявність 

ядерних запасів, доцільне в умовах «холодної війни», після докорінних 

змін у обох державах вже не відповідало тогочасним запитам безпеки.  

І Україна, і ПАР мали схожі запити на початку 1990-х рр. Обидві країни 

витримали кризу змін режиму та трансформували власні політичні та 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

215 

економічні системи. Перехід від «комунізму» для України та відхід від 

політики «апартеїду» для ПАР до демократичних режимів. Зазначимо, 

що важливим для обох країн було формування конкурентної економіки 

на заміну сировинної олігархічної, створення нового ринку праці та 

справедливого розподілу доходів. Для України 1990-ті рр. були 

кризовими роками, тоді як відмова від стратегічних бомбардувальників 

дозволила частково погасити борги за газ. Завдяки рішенню про відмову 

від ядерних запасів Україна отримала паливо для атомних 

електростанцій. 

Ці рішення мали вплив на подальшу долю та міжнародне 

становище обох країн. Завдяки реформам уряду ПАР на поч. 1990-х рр. 

зараз Південно-Африканська Республіка дедалі активніше позиціонує 

себе в якості континентального лідера. ПАР є єдиною державою на 

Африканському континенті, що є членом двадцятки найбільш 

розвинутих країн (G-20). Південна Африка має одну з найбільш 

потужних та розвинутих економік в Африці і за класифікацією Світового 

Банку (WB) належить до країн із середнім рівнем доходу. 

Складний процес розбудови та знищення ядерної програми 

завершився коли ПАР приєдналася до Договору про нерозповсюдження 

ядерної зброї. З боку ПАР договір підписав посол ПАР в США Гаррі Шварц. 

19 серпня 1994 р. після завершення інспекції Міжнародне агентство 

з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що все ядерну зброю в ПАР було 

утилізовано, таким чином Південна Африка остаточно «повернулась» 

у активну світову політику. Крім цього країна зіграла вирішальну роль 

в підписанні Договору по африканській зоні, вільної від ядерної зброї, 

відомого як Пеліндабський договір. 

Шлях до денуклеаризації був складним для обох країн.  

Тим не менш і для України і для ПАР ядерне роззброєння було кроком  

на шляху до будівництва «Нової держави». Рішення про ліквідацію 

ядерної зброї для України було одним з ключових, такий крок мав на 

меті показати західним лідерам, що Україна відмовилась від радянського 

минулого та постала на шлях будівництва нового демократичного та 

ліберального майбутнього. Для Південно-Африканської республіки 

рішення про денуклеаризацію було частиною великого комплексу 
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реформ та перетворень спрямованих та ліквідацію режиму апартеїду у 

країні та передачі влади новим елітам.  

Розробка та володіння ядерною зброєю для Південно-

Африканської Республіки мало також відчутний економічний вплив. 

Уолдо Штумпф підрахував, що загальні витрати південноафриканської 

ядерної програми стримування становлять приблизно 500 млн дол. під 

час усього терміну дії програми. Інші джерела оцінюють загальну 

вартість близько 5,1 млрд дол. Ці цифри можуть визначати розмір 

програми, але більш точним показником її ефективності було її основне 

керівництво. Ця невеличка група політиків, науковців, 

військовослужбовців і технократів збудувала ядерну програму та 

переформувала її до стримуючого фактору і, нарешті, припинила, коли 

вона вже не відповідала їхнім інтересам. 

Ми можемо припустити, що для становища ПАР у 70-ті рр. ХХ ст. 

наявність ядерної зброї могла бути доцільним кроком з точки зору теорії 

реалізму. Наприкінці 60-х – поч. 70-х рр. ХХ ст. ПАР зіткнулась з 

міжнародною ізоляцією та майже повною відсутністю партнерів на 

світовій арені. Зауважуючи наявність на кордоні військових конфліктів 

(наприклад, Південноафриканська прикордонна війна у 1966–1989 рр.), 

рішення про створення власного ядерного арсеналу має об’єктивне 

підґрунтя.  
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЗЕЛЕНА УГОДА:  

ПРОГНОЗОВАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ 

 

Організація Об’єднаних Націй визнає зміну клімату найбільшою 

проблемою нашого часу, а Європейський Союз задекларував мету 

зробити клімат Європи вуглецево-нейтральним до 2050 року, 

представивши Європейську зелену угоду. У межах цієї статті було 

окреслено загрозливі наслідки зміни клімату, а також за допомогою 

методів структурно-генетичного аналізу та синтезу було розглянуто 

Європейську зелену угоду в рамках зобов’язань України, яка офіційно 

висловила своє бажання приєднатися до неї. Метою дослідження є 

визначення зобов’язань України в дев’яти сферах Європейської зеленої 

угоди, таких як клімат, енергетика, промислова стратегія для 

циркулярної економіки, стала і розумна мобільність, зелена 

сільськогосподарська політика, збереження біорізноманіття, нульове 

забруднення, фінансові інструменти та ЄС як глобальний лідер. Оскільки 

Конституцією України закріплено курс на набуття повноправного 

членства України в ЄС, то наша держава повинна зробити питання зміни 

клімату своїм пріоритетом за прикладом євроспільноти, поступово 

впроваджуючи необхідні заходи для цього, які містить ця стаття. 

Ключові слова: Європейська зелена угода; зміна клімату; 

зобов’язання України; євроінтеграція; Європейський Союз.  
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The European Green Deal: Projected Commitments of Ukraine 

The United Nations recognises climate change as the biggest challenge 

of our time, and, by presenting the European Green Deal, the European Union 
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has declared its goal of having made the Europe’s climate a carbon-neutral one 

by 2050. This article has outlined the threatening effects of the climate change, 

and using the methods of structural-genetic analysis and synthesis has 

examined the European Green Deal in the framework of Ukraine’s 

commitments since Ukraine formally expressed its desire to join it. The main 

objective of the study is to identify Ukraine’s commitments in nine areas of the 

European Green Deal, such as climate, energy, industrial strategy for the 

circular economy, sustainable and smart mobility, and green agricultural 

policy, biodiversity conservation, zero pollution, financial instruments and 

the EU as a global leader. Since the Constitution of Ukraine enshrines the 

course of Ukraine’s full membership in the EU, our state should make climate 

change a priority, following the example of the EU member-states by gradually 

implementing the necessary measures which this article contains. 

Key words: European Green Deal; climate change; commitments of 

Ukraine; European integration; European Union. 
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Европейское зелёное соглашение: прогнозируемые 

обязательства Украины 

Организация Объединённых Наций признает изменение климата 

самой большой проблемой нашего времени, а Европейский Союз 

задекларировал цель сделать климат Европы углеродно нейтральным к 

2050 году, представив Европейское зелёное соглашение. В рамках 

данной статьи были обозначены угрожающие последствия изменения 

климата, а также с помощью методов структурно-генетического анализа 

и синтеза было рассмотрено Европейское зелёное соглашение в рамках 

обязательств Украины, которая официально выразила свое желание 

присоединиться к ней. Целью исследования является определение 

обязательств Украины в девяти областях Европейского зелёного 

соглашения, таких как климат, энергетика, промышленная стратегия 

для циркулярной экономики, устойчивая и умная мобильность, зелёная 

сельскохозяйственная политика, сохранение биоразнообразия, нулевое 

загрязнение, финансовые инструменты и ЕС как глобальный лидер. 
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Поскольку в Конституции Украины является закреплённым курс на 

приобретение полноправного членства Украины в ЕС, то наше 

государство должно сделать вопросы изменения климата своим 

приоритетом по примеру Евросоюза, постепенно внедряя необходимые 

меры для этого, которые содержит данная статья. 

Ключевые слова: Европейское зелёное соглашение; изменение 

климата; обязательства Украины; евроинтеграция; Европейский Союз. 

 

Вступ 

За даними ООН, зміна клімату є визначальною проблемою нашого 

часу. Антоніо Ґутерріш, генеральний секретар ООН з 2017 р., назвав 

зміну клімату найбільшим викликом нашого часу. Її наслідки  

(все частіші екстремальні погодні явища, підвищення рівня Світового 

океану, загроза продовольству тощо) відчуваються на всіх континентах, 

що робить цю проблему глобальною. Тому вирішення цієї проблеми 

потребує участі всіх держав світу. Що ж про це говорить таке найбільше 

економіко-політичне об’єднання світу як Європейський Союз? 

Ключовими аспектами боротьби ЄС проти зміни клімату 

є вироблення амбітної політики у цій сфері та налагодження співпраці не 

тільки між країнами-членами, а й з усіма міжнародними партнерами. 

Для того, щоб зробити європейську економіку сталою (sustainable 

economy), Європейська Комісія, яка представляє виконавчу владу ЄС, 

прийняла Європейську зелену угоду (European Green Deal) – набір 

політичних ініціатив, які були прийняті для перетворення суспільства 

цієї міжнародної організації на справедливе та процвітаюче,  

а її економіки – на ресурсоефективну та конкурентоспроможну при тому, 

що економічне зростання не буде залежати від використання викопних 

ресурсів (European Commission, 2019). Європейська зелена угода є 

складовою частиною Стратегії Європейської Комісії для імплементації 

Порядку денного ООН до 2030 р. та цілей сталого розвитку.  

Водночас існує два варіанти перекладу назви даної стратегії ЄС 

українською мовою: «Європейська зелена угода» і «Європейський 

зелений курс». Прихильники останньої версії вважають, що саме слово 

«курс» найкраще відображає суть цього документу (йдеться про 
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вироблення нових політик та комплексу заходів за аналогією з «Новим 

курсом» Рузвельта – «NewDeal»). Проте якщо подивитися на визначення 

слова «deal» у Cambridge Dictionary (Deal), то можна знайти, що це 

«a decision or arrangement between groups or people», тобто «угода», 

«домовленість». Тому у цій роботі розглядається саме питання 

приєднання України до Європейської зеленої угоди (тобто йдеться про 

певні домовленості) та її відповідні зобов’язання. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень 

Досліджень та публікацій на тему Європейської зеленої угоди 

поки дуже мало, зважаючи на нещодавню презентацію самої ініціативи. 

Проте слід відмітити аналітичний документ «Європейський зелений 

курс: можливості та загрози для України», над яким працювали 

А. Андрусевич, Н. Андрусевич, З. Козак, В. Кравчук, В. Мовчан, А. Синиця, 

О. Хабатюк та К. Шор. Це поки єдине комплексне дослідження 

Європейської зеленої угоди, яке розглядає участь України в ній. Значну 

роль також відіграють презентації даної ініціативи ЄС від представників 

активного громадянського суспільства в Україні (ГО «Екодія», «350.org», 

«УМКА» тощо), в яких міститься аналіз зеленої угоди, що сприяє 

збільшенню уваги до цієї теми в Україні. 

Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Наше дослідження орієнтоване на встановлення значимості 

проблеми зміни клімату у світі та визначення кліматичних позицій 

міжнародних організацій (ООН та ЄС), а також участі України у вирішенні 

вищезазначеної проблеми. 

Формулювання цілей статті 

Проаналізувати Європейську зелену угоду та визначити 

прогнозовані зобов’язання України відповідно до неї. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

11 грудня 2019 р., з метою утримання підвищення глобальної 

температури на прийнятному рівні (1.5°С), Президентом ЄК Урсулою фон 

дер Леєн в Європарламенті було офіційно представлено Європейську 

зелену угоду, за якою визначаються засоби перетворення Європи на 

перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 р.  

 

https://dictionary.cambridge.org/thesaurus/articles/a-decision-or-arrangement-between-groups-or-people
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Ця угода є дорожньою картою заходів щодо підвищення 

ефективного використання ресурсів шляхом переходу до чистої, 

циркулярної економіки та зупинення зміни клімату, повернення втрат 

біорізноманіття та зменшення забруднення. У ній викладені необхідні 

інвестиції та наявні інструменти фінансування з поясненням, 

як забезпечити справедливий та всеохоплюючий перехід до чистої 

економіки (TheEuropeanGreenDeal, 2020). У дорожній карті представлені 

ключові заходи, необхідні зміни до законодавства ЄС та орієнтовний 

графік. Наприклад, нещодавно Єврокомісія презентувала Стратегію 

інтеграції енергетичної системи та Водневу стратегію, які сприятимуть 

Європейській зеленій угоді (Ievrokomisiia prezentuvala dvi stratehii…, 

2020). 

Європейська зелена угода є динамічною, стосуючись дев’яти сфер, 

таких як клімат, енергетика, промислова стратегія для циркулярної 

економіки, стала і розумна мобільність, зелена сільськогосподарська 

політика, збереження біорізноманіття, нульове забруднення, фінансові 

інструменти та ЄС як глобальний лідер, вона може змінюватися та 

доповнюватися.  

24 січня 2020 р. Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу 

групу, що координуватиме подолання наслідків зміни клімату в рамках 

Європейської зеленої угоди. Таким чином, уряд України заявив про намір 

долучитися до даної ініціативи (Postanova pro utvorennia mizhvidomchoi 

robochoi hrupy…, 2020). Оскільки в Конституції України закріплено курс 

на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО (Konstytutsiia 

Ukrainy..., 1996), то для України є стратегічно важливою співпраця з ЄС 

у цьому напрямку. 

13 серпня 2020 р. на адресу Першого віце-президента Єврокомісії 

Франса Тіммерманса було передано позиційний документ щодо участі 

України у Європейській зеленій угоді (Yevropeiskyi Zelenyi Kurs, 2020). 

У ньому пропонується створити дорожню карту участі української 

сторони в Європейській зеленій угоді, яка б детально описала напрямки 

співробітництва між Україною та ЄС, а також окреслила б форми участі 

України в проєктах розвитку відновлюваної енергетики, збереження 

об’єктів рослинного і тваринного світу, виробництва товарів та 
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продукції багаторазового використання тощо. Таким чином, Україна 

офіційно заявила про свою готовність взяти на себе нові міжнародні 

зобов’язання поряд з Договором про Енергетичне Співтовариство, 

Паризькою угодою та Конвенцією про біорізноманіття. 

Відповідно до Кіотського протоколу та Паризької угодиУкраїна 

має скоротити викиди парникових газів. Основним чинним 

законодавством з питань державної політики та управління у сфері 

зміни клімату є Основні засади державної екологічної політики України 

на період до 2030 р., Концепція реалізації державної політики у сфері 

зміни клімату на період до 2030 р. та відповідний план заходів до неї. 

Проте цілі, задекларовані Україною, не є амбітними з точки зору 

її міжнародних зобов’язань (досі формується вже другий національно 

визначений внесок (НВВ) України до Паризької угоди, адже відповідно 

до першого НВВ Україна мала мету не перевищити 60 % викидів 

парникових газів у 2030 р. від рівня 1990 р., хоча на практиці викиди 

навпаки зростали) (Ochikuvanyi natsionalno-vyznachenyi vnesok…, 2016). 

Вважаємо за необхідне згадати про думку громадянського суспільства 

щодо цього. Екологічні громадські організації вимагають офіційного 

проголошення Зеленого Курсу (відповідно до Європейської зеленої 

угоди) пріоритетом державної політики України (Vymahai Zelenoho Kursu 

dlia Ukrainy, 2020). Задля цього Україні необхідно вибудувати чітку 

(з визначенням кількісних цілей) кліматичну політику, а також виконати 

попередні зобов’язання за Угодою про асоціацію у сфері клімату. 

Згідно з Додатком XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС в енергетичній сфері діяльності Україні слід продовжити 

реформування енергетичного сектора (Rishennia № ___/2019 Rady 

Asotsiatsii mizh Ukrainoiu ta YeS, 2019), а також розробити Національний 

план з енергетики та клімату до 2030 р. з орієнтиром на Європейську 

зелену угоду. Так само Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України презентувало проєкт Концепції «зеленого» 

енергетичного переходу України до 2050 р. Як зазначається 

Міністерством, у цій Концепції були використані сучасні світові наукові 

знання та практики для того, щоб здійснити справедливий перехід до 

кліматично нейтральної економіки України в другій половині XXI ст. 
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Відповідно до Концепції, планом її реалізації на найближче десятиліття 

буде інтегрований Національний план з енергетики та боротьби 

зі зміною клімату до 2030 р. (Ochikuvanyi natsionalno-vyznachenyi 

vnesok…, 2020). Також чинний міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів закликає громадськість долучатися до обговорення Концепції, 

тому можна очікувати змін у ній відповідно до пропозицій передових кіл 

суспільства. 

Реалізація Європейської зеленої угоди в Україні має позитивним 

чином вплинути на енергетичний баланс та забезпечити розвиток 

сектору, зокрема зважаючи на необхідність (Yevropeiskyi Zelenyi Kurs, 

2020): 

– створення повноцінного конкурентного середовища на 

енергетичному ринку Україні; 

– зміни теплової генерації відновлюваними джерелами енергії та 

здійснення повноцінної трансформації вугільних регіонів, що означає 

поступове закриття нерентабельних підприємств з паралельним 

створенням у цих регіонах альтернативних робочих місць; 

– забезпечення споживачів пропорційними тарифами; 

– розробка пропорційної тарифної політики у сфері 

використання відновлюваних джерел енергії задля забезпечення 

зростання частки відновлюваної енергетики та збереження 

сприятливого інвестиційного клімату у цій сфері; 

– збереження високої частки атомної генерації, враховуючи при 

цьому необхідність забезпечення дотримання граничних термінів 

експлуатації, безпеки і попередження техногенних ризиків. 

Промислова стратегія для циркулярної економіки Україні 

передбачає необхідність розвивати циркулярну економіку, відповідати 

вимогам до екологічності продукції для подальшої промислової 

співпраці з ЄС. Великого значення набуває розробка стратегічних 

документів, які б визначали підходи до промислової політики (необхідно 

розробити та прийняти Стратегію розвитку промисловості). До того ж, 

Європейська зелена угода пропонує ввести механізм карбованого 

коригування імпорту в ЄС у разі, якщо зберігатиметься різниця в рівнях 

кліматичної амбітності у світі. Такий механізм дозволить цінам на 
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імпортовані товари в ЄС точніше відображати вміст вуглецю в них. 

Оскільки досить велика частка українських товарів, які йдуть на експорт, 

має високу енергоємність, то механізм карбованого коригування імпорту 

в ЄС негативно вплине на конкурентоздатність вітчизняних товарів на 

європейському ринку (Bukharina, Tytarchuk, 2018). Тому Україні 

необхідно масово впроваджувати енергоефективні технології, 

забезпечуючи майбутню конкурентоспроможність власної 

промисловості. 

Стала і розумна мобільність передбачає застосування 

альтернативних видів палива та електроенергії в транспортному 

секторі, заохочення використання залізничного та річкового транспорту 

замість автомобільного для того, щоб скоротити викиди на 90 %. 

Єврокомісія з 01 січня 2021 р. оголосила початок Європейського року 

залізниці, адже залізничний транспорт є одним з найбільш стійких, 

розумних та безпечних видів пасажирського та вантажного транспорту 

(The journey begins…, 2020). Наприклад, державному підприємству 

«Укрзалізниця» пропонується створювати різноманітні проєкти, 

аби заохочувати українських громадян обирати саме цей вид 

транспорту, а також розробити проєкти реформування залізничного 

транспорту. Верховна Рада Україна має якнайшвидше доопрацювати та 

прийняти законодавство, яке стосується транспорту. Цей крок 

дозволить наблизити українське законодавство до директив та 

регламентів ЄС (йдеться про транспортну складову Угоди про асоціацію). 

Зелена сільськогосподарська політика відіграє дуже важливу роль 

для України, адже, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України, саме продукція АПК та харчової 

промисловості складає найбільшу частку експорту України. Важливо 

привести у відповідність стандарти якості харчових продуктів, а також 

забезпечити їх дотримання виробниками та схвалити кодекс кращих  

с/г практик. Значну роль відіграватиме зменшення використання 

хімічних засобів захисту рослин та боротьби проти шкідників. Проте  

в Україні масове використання пестидів набуло катастрофічних 

масштабів. Наприклад, у січні 2021 р. стало відомо, що через отруєне 

зерно для знищення гризунів отруїлося майже дві сотні сірих журавлів, 
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які занесені до Червоної книги України (Na Khersonshchyni potruily 

chervonoknyzhnykh…, 2021). Тому необхідно забезпечити екологічний 

моніторинг та контроль за використанням пестицидів та агрохімікатів. 

Треба також пам’ятати про допустимі викиди парникових газів при 

виробництві с/г продукції. У червні 2021 р. буде запроваджено 

Директиву Європейського Парламенту та Ради про заохочення 

використання енергії з відновлюваних джерел в країнах-членах ЄС  

з метою зменшення викидів парникових газів (Directive (EU) 

2018/2001…, 2018). Такий тип правового акту ЄС є обов’язковим для 

кожної держави-члена стосовно результатів, що їх треба досягти.  

Тому Україні варто найшвидше розглянути імплементацію даної 

Директиви у національне законодавство. 

Збереження біорізноманіття стосується розширення мережі 

природоохоронних територій NATURA 2000, якій відповідає Смарагдова 

мережа поза країнами ЄС. В Україні вона створюється у зв’язку із 

зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію на основі Бернської 

конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі. Велике значення має імплементація Директив про 

оселища та про захист диких птахів, доцільність яких пройшла 

перевірку. Європейська зелена угода та оновлення додатків до Угоди про 

асоціацію з ЄС створюють унікальне вікно можливостей для 

українського уряду, адже питання охорони природи є пріоритетним для 

громадян ЄС. 

Щодо нульового забруднення, то Україна має забезпечити 

ефективність системи моніторингу якості повітря, вод і ґрунтів та 

врахувати європейські стандарти при ухваленні законодавчих змін 

(важливий законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення було відкликано) (Proekt Zakonu pro 

zapobihannia…, 2020). За даними Міндовкілля, зараз розробляється 

законопроєкт, який би запровадив сучасні підходи в забезпеченні 

хімічної безпеки в Україні та управлінні хімічною продукцією.  

В Євросоюзі уже діє Стратегія щодо хімічних речовин, яка має на меті 

досягти вільного від токсичних речовин довкілля у рамках Європейської 

зеленої угоди (Mindovkillia: Yak zberehty balans…, 2020). 
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Українському уряду необхідно розпочати план переходу до сталих 

фінансів. Проте Стратегія розвитку фінансового сектору України до 

2025 р. не має такого плану. Українським підприємствам, які становлять 

суспільний інтерес, слід розширити звітність про ESG-ризики 

(екологічні, соціальні, управлінські). Йдеться саме про нефінансову 

звітність, яка в ЄС є юридичною вимогою відповідно до Директиви 

2014/95/ЄС (Directive 2014/95/EU, 2014). Такий крок також сприятиме 

формуванню єдиного ринку фінансових послуг з ЄС. Якщо правильно 

будувати ESG-процеси, то така практика дозволяє компаніям знижувати 

фінансові ризики та бути привабливішими для інвесторів, що впливає 

на їх прибутковість і вартість у майбутньому.  

ЄС як глобальний лідер означає, що він готовий стати головним 

актором міжнародних відносин у сфері боротьби проти зміни клімату 

(European Commission…, 2020). Україна має розвивати більш тісні 

відносини з цією міжнародною організацією та бути готовою до 

запровадження нею механізму карбонового коригування імпорту,  

аби не втратити ринок ЄС. Наразі час замислитися над таким 

інструментом захисту екологічних інтересів держави, як екологічна 

дипломатія. Ним планує скористатися ЄС у рамках Європейської зеленої 

угоди – EU Green Deal diplomacy. Щодо України, то провідна роль 

належатиме Міністерству закордонних справ, яке має відповісти на 

новий виклик для дипломатії взагалі – вміння забезпечити національну 

безпеку держави від екологічних загроз – та почати формувати 

українську екологічну дипломатію. 

Висновки 

Отже, Європейська зелена угода відкриває можливості для 

інтеграції України до ЄС, адже зміна клімату є пріоритетом для 

Єврокомісії. Оскільки наша держава вже висловила намір доєднатися до 

цієї ініціативи, то вона має виконати всі її зобов’язання. Деякі з них 

пересікаються із зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію, проте 

наше дослідження стосується тільки Європейської зеленої угоди. Вище 

зазначена міжвідомча група, яку створив Кабінет Міністрів для 

координування подолання наслідків зміни клімату в рамках 

Європейської зеленої угоди, має забезпечувати співпрацю України з ЄС 
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стосовно даної ініціативи. 
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ВИХІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗІ СКЛАДУ ЄС: НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

У статті розглянуто питання виходу Великобританії зі складу 

Європейського Союзу та наслідки цього для України, що є актуальним з 

огляду на трансформації системи міжнародної безпеки та увагу світової 

спільноти до явища Брекзіту. Метою дослідження є визначення 

політичного, економічного та соціального впливу Брекзіту на Україну, 

з’ясування перспектив і результатів зміни складу ЄС. У статті 

використано такі теоретичні методи: аналізу і синтезу, індукції 

і дедукції – для вивчення стану наукової розробленості теми, 

історичний – для аналізу причин виходу Великобританії з ЄС, 

систематизації – для визначення позитивних і негативних наслідків 

Брекзіту. Головні результати і висновки дослідження полягають у тому, 

що вплив Брексіту на міжнародні відносини, економіку, політику, 

міграційні процеси ЄС та України є суттєвим. Окрім нових можливостей, 

вихід Великої Британії з ЄС принесе Україні нові політичні виклики. 

Виявлено нові взаємозв’язки Великобританії та України в справі 

протидії російській агресії, адже на санкційну політику інтенсивно 

впливало Об’єднане Королівство. Підтверджено думку, що Брекзіт 

матиме наслідки для України в площинах оборони, торгівлі та 

дипломатичного партнерства. Уникненню імовірних негативних 

наслідків Брекзіту для зовнішнього сектору української економіки має 

сприяти укладання двосторонньої угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Великобританією. Така угода дасть змогу збереження чи 

посилення постачання української продукції на ринок Великобританії. 

Для України досвід Брекзіту є показово важливим, адже його розвиток і 

наслідки можуть використовуватися у внутрішній і зовнішній політиці, 
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вирішенні проблемних питань та побудові стратегій розвитку. 

Ключові слова: Брекзіт; Європейський Союз; британсько-

українські відносини. 

 

Pulkiv Maria, Master Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

The United Kingdom Exit from the EU: Consequences for Ukraine 

The issue of the consequences of leaving the European Union of Great 

Britain for Ukraine is considered in the article, it is relevant given the 

transformation of the international security system and the attention of the 

world community to the phenomenon of Brexit. The purpose of the study is to 

determine the political, economic and social impact of Brexit on Ukraine, to 

clarify the prospects and results of changes in the EU. The following 

theoretical methods are used in the article: analysis and synthesis, induction 

and deduction to study the state of scientific development of the topic, 

historical method for analyzing the reasons for Britain's exit from the EU, 

systematization method to determine the positive and negative consequences 

of Brexit. The main results and conclusions of the study are that the impact of 

Brexit on international relations, economy, politics, migration processes of the 

EU and Ukraine is significant. In addition to new opportunities, Britain's exit 

from the EU will bring new political challenges to Ukraine. New relations 

between Great Britain and Ukraine in counteracting Russian aggression have 

been revealed, because the sanctions policy has been heavily influenced by the 

United Kingdom. New relations between Great Britain and Ukraine 

in counteracting Russian aggression have been revealed, because, the United 

Kingdom has had a strong influence on sanctions policy. The opinion is 

confirmed, that Brexit will have implications for Ukraine in terms of defence, 

trade and diplomatic partnership. The conclusion of a bilateral free trade 

agreement between Ukraine and the United Kingdom should help to avoid the 

possible negative consequences of Brexit for the external sector of the 

Ukrainian economy. Such an agreement will allow maintaining or 

strengthening the supply of Ukrainian products to the UK market. The 

experience of Brexit is significant for Ukraine, because its development and 

consequences can be used in domestic and foreign policy, solving problems 
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and building development strategies. 

Key words: Brexit; European Union; British-Ukrainian relations. 
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Выход Великобритании из состава ЕС последствия для 

Украины 

В статье рассмотрены вопросы последствий выхода из состава 

Великобритании Европейского Союза для Украины, что является 

актуальным, учитывая трансформации системы международной 

безопасности и внимание мирового сообщества к явлению Брекзита. 

Целью исследования является определение политического, 

экономического и социального воздействия Брекзита на Украину, 

выяснения перспектив и результатов изменения состава ЕС. В статье 

использованы следующие теоретические методы: анализа и синтеза, 

индукции и дедукции – для изучения состояния научной 

разработанности темы, исторический – для анализа причин выхода 

Великобритании из ЕС, систематизации – для определения 

положительных и отрицательных последствий Брекзита. Главные 

результаты и выводы исследования заключаются в том, что влияние 

Брекзита на международные отношения, экономику, политику, 

миграционные процессы ЕС и Украиной является существенным. Кроме 

новых возможностей, выход Великобритании из ЕС принесет Украине 

новые политические вызовы. Обнаружены новые взаимосвязи 

Великобритании и Украины в деле противодействия российской 

агрессии, ведь на санкционную политику интенсивно влияла 

Великобритания. Подтверждено мнение, что Брекзит будет иметь 

последствия для Украины в плоскостях обороны, торговли и 

дипломатического партнерства. Избежанию возможных негативных 

последствий Брекзита для внешнего сектора украинской экономики 

должно способствовать заключение двустороннего соглашения о 

свободной торговле между Украиной и Великобританией. Такое 

соглашение позволит сохранение или усиление поставки украинской 

продукции на рынок Великобритании. Для Украины опыт Брекзита 
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является показательно важным, ведь его развитие и последствия могут 

использоваться во внутренней и внешней политике, решении 

проблемных вопросов и построении стратегий развития. 

Ключевые слова: Брекзит; Европейский Союз; британско-

украинские отношения. 

 

Вступ 

Сьогодні тему виходу Великобританії зі складу ЄС (Брекзіта) 

можна назвати однією з найбільш обговорюваних в світовому 

співтоваристві. Вихід Великобританії з Європейського Союзу, механізм 

якого вже завершений, може мати результати й наслідки для 

європейського співтовариства, всієї світової політики та економіки. 

Трансформації зовнішньоекономічної діяльності та переорієнтація 

міжнародних потоків товарів і послуг у зв’язкуз виходом Британії з ЄС 

можуть спричинити помітні зміни в ринковій рівновазі. Брекзіт як нове 

явище в діяльності Європейського Союзу досить активно обговорюється 

представникам різних країн – економістами, єврочиновниками, 

науковцями, думки яких часто є досить суперечливими. У контексті 

дискусій ідеться й про наслідки Брекзіту для України, яка перебуває 

в умовах гібридної війни з Росією та проводить послідовну 

євроінтеграційну політику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Політичні та економічні наслідки виходу Великобританії зі складу 

ЄС розглядали українські дослідники Ю. Мателешко, О. Івасечко, 

О. Коваль, П. Неботов, В. Новодережкін, Є. Попко, зокрема вони 

аналізували перспективи для Україниу світлі змін складу ЄС. Також 

потрібно відзначити працю науковця Кемерона Гібсона з Університету 

Вест у Шотландії, який також окреслює, як позначиться вихід Британії 

з ЄС на реаліях України. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Потребує уваги комплексний аналіз впливу Брекзіту для України, 

зокрема в ракурсі розвитку подальших міжнародних відносин з країнами 

ЄС та Великобританією. Адже дослідження імовірних наслідків для 

України від виходу Великобританії з ЄС ще не набули активного 
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поширення в українській науковій літературі.  

Формулювання цілей статті 

Основними завданнями статті є визначення політичного, 

економічного та соціального впливу Брекзіту на Україну, з’ясування 

перспектив і результатів зміни складу ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Референдум про вихід Великобританії з ЄС був проведений 

Джеймсом Кемероном в 2016 р. На той момент британські громадяни 

з невеликою перевагою проголосували за вихід з Європейського Союзу – 

51,9 %. Ідея виходу з ЄС, що була пов'язана з невдоволенням 

британського уряду великими сумами виплат Єврокомісії і діями 

Брюсселя з багатьох питань, була порушена британським парламентом у 

2015 р. Незважаючи на членство в ЄС, Великобританія 

опираласяглибокій інтеграції з країнами ЄС.  

Серед спектру основних причин Брексіту є економічні (щорічні 

витрати на підтримку ЄС, необхідність узгодження з ЄС величини 

податків, необхідність захистити власних виробників від 

континентальних партнерів), організаційні (невдоволення міграційної 

політикою ЄС і небажання приймати значної кількості мігрантів за 

квотами ЄС), законодавчі (посилення європейської бюрократії, 

збільшення бар'єрів для бізнесу у вигляді законів і правил ЄС, небажання 

підкорятися рішенням судів на основі Законодавства ЄС) та національні 

(загрози національній ідентичності британців).  

Є. Попко зазначає: «Уперше серйозні розмови щодо можливості 

виходу Великобританії з ЄС виникли під час економічної кризи 2008 р., 

яка завдала важкого удару по Європі. Криза, пов’язана з мігрантами в 

Європейському Союзі, посилила антиєвропейські настрої британських 

виборців ще більше. У цьому контексті популярність правої Партії 

Незалежності Сполученого Королівства (UKIP) почала рости, і вона 

надала найактивнішу підтримку кампанії за вихід з ЄС» (Popko, 2016). 

Після оголошення результатів референдуму британська валюта (фунт) 

опустилася до найнижчого рівня з 1985 р., а Девід Камерон покинув пост 

Прем’єр-міністра. Ставлення до Брекзіту всередині самої Великобританії 

досі залишилося неоднозначним і дискутивним. Безпрецедентні події 
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після оприлюднення результатів референдуму довели, що не всі 

політики могли чітко зрозуміти подальші кроки у відносинах 

Великобританії та ЄС. Крім того, економіка країни виявилася на момент 

проведення референдуму неготовою перестати бути частиною ЄС – 

одного з найбільших світових інтеграційних союзів. Великобританії буде 

потрібен час для того, щоб вивести економіку на рівень стадії підйому.  

Вихід Великобританії з ЄС супроводжувався помітною увагою 

з боку громадськості, мас-медіа британського суспільства, а також 

європейського загалом. Складні переговори, які відбувалися між урядом 

країни та керівництвом ЄС стосовно вирішення умов виходу та 

майбутнього статусу британсько-ірландського кордону привернули 

увагу широкої громадськості та ЗМІй поставили під загрозу перспективи 

подальшого існування Спільного міграційного простору. 

Брекзіт, безумовно, матиме наслідки для України, яка на певний 

час можемати значно менше уваги з боку партнерів у ЄС. Як наголошує 

Ю. Мателешко: «В цілому після виходу Сполученого Королівства для 

України збільшилися ризики залишитися на невизначений час поза 

увагою Євросоюзу і самої Британії» (Mateleshko, 2017). Крім того, Брекзіт 

може посилити позиції євроскептиків та підвищити рейтинги опонентів 

європейської інтеграції, посилаючись на британський референдум. 

Ідеться здебільшого про наслідки не прямого, а опосередкованого 

характеру Брекзіту для України. Проте є і галузі, які були тісно пов’язані 

з Великобританією як членом ЄС. У зв’язку із виходом зі складу ЄС 

очікуваними можуть виявитися зміни обсягів зовнішньої торгівлі. 

Відповідно зміниться попит на українську продукцію. Вихід 

Великобританії з ЄС матиме незначний вплив, зокрема, на економіку 

України в окремих галузях сільського господарства (тваринництво, 

виробництво рослинних жирів та цукру), які зможуть наростити обсяги 

виробництва й експорту. «Натомість такі галузі промисловості, як чорна 

металургія, виробництво електричних машин і обладнання та легка 

промисловість відчують посилення цінової конкуренції зі сторони країн 

ЄС-27, внаслідок чого обсяги їх вітчизняного виробництва й експорту 

можуть зменшитися. Якщо не залучати нові сектори світового ринку 

в зовнішній торгівлі України може відбуватися зростання негативного 
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сальдо внаслідок падіння сукупного експорту й зростання імпорту 

на європейському векторі» (Nebotov, 2016).  

Забезпечити уникнення імовірних негативних наслідків 

і результатів Брекзіту для зовнішнього сектору української економіки 

має укладання двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною 

та Великобританією. Така угода дасть змогу збереження чи посилення 

постачання української продукції на ринок Великобританії, який до 

Брексіту функціонуваву рамках Угоди про асоціацію. Є можливості 

перегляду торговельних домовленостей з Великобританією щодо 

збільшення рівня відкритості ринку для українського експорту.  

Вплив Брекзіту на ситуацію з українськими заробітчанами 

є неоднозначним. Великобританія не належала до учасників 

Шенгенської угоди та проводила незалежну візову політику, тому 

масового відтоку з Великобританії мігрантів, що легально працюють, не 

передбачається.  

Щодо сфери політики слушно зазначає Ю. Мателешко: 

«Без Сполученого Королівства політична вага прихильників тиску на 

Росію всередині ЄС ослабне, що в майбутньому може призвести до 

перегляду санкційної політики щодо РФ» (Mateleshko, 2017). Водночас 

позиція Великобританії щодо європейських перспектив України та 

російської агресії залишиться незмінною.  

На думку дослідника Кемерона Гібсона з Університету Вест 

у Шотландії, «вихід Великобританії з ЄС дещо змінить три основні 

стовпи, на яких базується вплив Британії на Україну. А саме: оборона, 

торгівля та дипломатичні партнерства (Hibson, 2018). Попри те, 

що Брексітматиме наслідки для європейської політики, українські діячі 

можуть використовувати його у власних інтересах для розвитку 

британсько-українських відносин. Ідеться про зміцнення наявних на 

сьогодні політичних, культурних, соціальних зв’язків, а також залучення 

нових інвестицій. 

Факт отримання Великобританією «особливого статусу» 

(особливо, якщо цим самим прецедентом скористаються й інші країни, 

зокрема серед потенційних – Греція) «надасть підстави розпочати 

переговори щодо отримання «особливого статусу» й Україною – 
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як проміжного етапу на шляху до повного членства в Європейському 

Союзі (тим більше, що аналогічні окремі домовленості стосуються вже 

Швейцарії та Ліхтенштейну)» (Sharov, 2019). 

Важливо також зауважити, що перспективинової участі 

Великобританії в переговорах про економічні умови співпраці з країнами 

Північної Америки тапроцес налагодженняекономічних відносинза 

межами ЄС у новому статусі потребують кадрового зміцнення 

представництва інтересів України у Великобританії (Посольства України 

та представництва підприємців). 

З негативних наслідків, варто зауважити, що «у минулому Лондон 

виявив значну прихильність реформаторським зусиллям Києва, зокрема 

щодо реформування поліції, антикорупційних органів та децентралізації. 

В усіх органах ЄС Британія була гучним проукраїнським членом, тому 

Україні доведеться шукати нових союзників в ЄС для досягнення своєї 

зовнішньополітичної мети – приєднання до Європейського Союзу після 

виходу Британії» (Hibson, 2018).  

Постає також загроза наслідків імовірних спекулятивних атак на 

валютному та фондовому ринках. Такі явища матимуть негативний 

вплив на українські компанії, що співпрацюють із партнерами з 

Великобританії та ЄС. Але одночасно це означатиме підвищення курсу 

американської валюти та 

О. Шаров акцентує на ще одній проблемі, що може стати наслідком 

виходу Великобританії з ЄС: «У разі загострення міграційної проблеми 

можливим є посиленням тиску на Україну з пропозиціями прийняти на 

своїй території біженців з Близького Сходу, зокрема у зв’язку з рішенням 

про безвізовий режим між Україною та ЄС»(Sharov, 2019). 

Виходячи з названих позитивних і негативних наслідків виходу 

Великобританії зі складу ЄС, маємо підстави відзначити потенційні 

зміни у британсько-українських відносинах, зокрема в політиці та 

економіці. Проте йдеться про продовження співпраці з Великобританією 

в новому статусі, тому основні можливості співпраці зберігаються. 

Досліджуючи економічні та соціальні наслідки виходу 

Великобританії з ЄС, О. Івасечко та О. Коваль відзначають: «Очевидно, 

що «Брекзіт» стане шоком для Європейського Союзу і Заходу в цілому, 
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наслідки якого передбачити надзвичайно складно: якщо одні експерти 

вважають, що він стане початком кінця ЄС, то другі вбачають у ньому 

важливий крок для єднання Європи, оскільки, щоб зберегти єдність, 

Європа вимушена буде консолідуватися. Отже, очевидно, що вихід 

Британії з ЄС матиме як традиційні наслідки, так і ті, які сьогодні 

передбачити досить важко» (Ivasechko, Koval, 2016). Також потрібно 

наголосити на тому, що без участі Великобританії позиція ЄС 

у міжнародних переговорах в перспективі має бути більш 

консолідованою, що дасть змогу ЄС поступово переглянути умови 

колишніх угод, укладених з урахуванням позиції Великобританії. 

Відповідно йдеться про те, що такі угоди буде можливість зробити 

зручнішими і вигіднішими для континентальних держав Європи. 

На думку О. Івасечко та О. Коваль: «Очевидно також, що вихід 

Великобританії з ЄС і подальша консолідація інших членів Союзу 

призведе до припинення прийому нових членів, що може стати поганою 

новиною для України» (Ivasechko, Koval, 2016). 

Україні корисним буде сам досвід Брекзіту, адже його розвиток 

і наслідки можуть бути показовими для використання у внутрішній 

і зовнішній політиці. Є. Попко зазначає: «Україна має винести для себе 

дуже важливі уроки з референдуму, що відбувся у Великобританії. 

Дуже важливо засвоїти, що якщо влада держави ігнорує внутрішні 

проблеми у своїй країні протягом тривалого часу, не звертаючи уваги на 

народне невдоволення (зниження соціальних стандартів, втрата 

робочих місць, міграція, підвищення тарифів або корупція), це може 

призвести до несподіваних і небезпечних наслідків всередині самої 

країни» (Popko, 2016). Такий досвід буде цінним не лише для аналізу 

помилок, а й в плані побудови стратегій на майбутнє. 

Брексіт відкриває нові перспективи й можливості реалізації для 

українців зі свіжими новаторськими ідеями, зокрема для представників 

ІТ-галузі і науковців. У 2020 р. Великобританією було запущено візову 

схему Global Talent з метою залучення до країни дослідників з усього 

світу. Навіть за умови, що британці віддаватимуть пріоритети 

представникам своїх колишніх колоній, є велика ймовірність участі 

у візовій схемі українців. 
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З 1 лютого 2020 р. на картах ЄС Британія позначена сірим або 

бежевим кольором: так у ЄС марковані так звані «треті країни». 

Британські прапори в усіх установах ЄС зникли. Британські дипломати 

і чиновники втратили свій доступ до внутрішніх баз даних ЄС, зокрема 

й до мережі дипломатичної комунікації між 139 делегаціями Євросоюзу 

у світі, а також до баз законодавчих ініціатив та внутрішніх службових 

документів ЄС.Повноважень позбавили 73 британських євродепутати: 

їхні місця в Європарламенті розподілені серед інших країн зі складу 

ЄС. Втрата британських голосів може позначитися на тому, які рішення 

підтримуватимуть у ЄС надалі. Ідеться і про Раду ЄС, у якій рішення 

приймаються кваліфікованою більшістю, а заблокувати кожне рішення 

можуть чотири члени Ради, що представляють якнайменше 35 % 

населення ЄС. Британія в численних випадках діяла саме так разом 

із країнами-однодумцями (переважено це були Німеччина, Ірландія, 

Нідерланди). 

Великобританія збереже доступ до баз даних ЄС у боротьбі зі 

злочинністю протягом перехідного періоду, тобто до кінця 2020 р. 

На майбутнє країні потрібно налагоджувати співпрацю з ЄС та іншими 

країнами в питаннях безпеки (Bretan, 2020). 

Брекзіт помітно вплине на співпрацю британських науковців з 

європейськими колегами. Найбільші загрози стосуються програми 

Еразмус – обміну студентами і викладачами між університетами країн-

членів Євросоюзу і Єврозони. Великобританія залишиться в Еразмус до 

кінця 2020 р. 

Лондон може втратити статус фінансової столиці світу. 

До завершення 2020 р. країна має укласти нові торговельні угоди з ЄС, 

США та іншими країнами світу. 

Великобританії довелося змінити два уряди, щоб досягти виходу 

з ЄС, протеважлива частина переговорів та налагодження економічних 

і політичних зв’язків у результаті Брекзіту ще має відбутися. 

Висновки 

Вихід Великобританії зі складу ЄС став однією з найбільш 

резонансних тем до і після проведення британського референдуму. 

Брексіт матиме наслідки для України, зокрема змінипотенційно 
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відбудутьсяв площинах оборони, торгівлі та дипломатичного 

партнерства. 

Україна має торгові відносини з Європейським Союзом 

і Великобританією, тому можлива зміна регулювання, що навряд чи 

припинить поточну торгівлю. Окрім нових можливостей, вихід Великої 

Британії з ЄС принесе Україні нові політичні виклики. Лондон був 

найбільш впливовим союзником Києва в Європі в справі протидії 

російській агресії.Без Сполученого Королівства політична вага 

прихильників тиску на Росію всередині ЄС можеослабнути,  

що в майбутньому призведе до перегляду санкційної політики щодо 

Росії. 

Уникнення імовірних негативних наслідків Брекзіту для 

зовнішнього сектору української економіки маєзабезпечити укладання 

двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною та 

Великобританією. Така угода дасть змогу збереження чи 

посиленняпостачанняукраїнської продукції на ринок Великобританії. 

Виходячи з позитивних і негативних наслідків виходу 

Великобританії зі складу ЄС, варто наголосити, що йдеться про 

продовження співпраці з Великобританією в новому статусі, тому 

основні можливості співпраці зберігаються.Для України досвід Брексіту є 

показово важливим, адже його розвиток і наслідки можуть 

використовуватися у внутрішній і зовнішній політиці, вирішенні 

проблемних питань та побудові стратегій розвитку. 

 

Тема наслідків виходу Великої Британії зі складу Європейського 

Союзу не є вичерпною і потребує подальших досліджень, зокрема 

з появою нового фактологічного матеріалу про впливи Брексіту на 

політику, економіку й соціальне життя ЄС та України. 
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СВІТОВИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ 

ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У статті досліджено теоретичні основи молодіжного екстремізму 

як об’єкту кримінологічного дослідження. Встановлено, 

що проблематика світового молодіжного екстремізму залишається 

недостатньо дослідженою, відсутність єдиного розуміння та легального 

визначення поняття цього явища перешкоджають боротьбі з ним. 

Автором встановлено, що міжнародно-правові акти містять різні 

визначення поняття екстремізму. Відсутня єдина думка щодо поняття 

«екстремізм» й у науковій доктрині. Національне українське 

законодавство також не дає чіткої відповіді на питання щодо поняття та 

сутності цього явища. Відсутність єдиного розуміння поняття та сутності 

екстремізму, а також єдиного його легального визначення 

на міжнародно-правовому рівні ускладнює кримінально-правову 

кваліфікацію екстремістських дій, призводить до ототожнення понять 

екстремізму та тероризму, інших вад. На основі аналізу наукових точок 

зору вчених та визначень поняття «екстремізму» у міжнародних 

правових актах запропоновано власне визначення поняття молодіжного 

екстремізму. 

Ключові слова: екстремізм; молодь; людство; молодіжне 

середовище; міжнародний екстремізм. 
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The article explores the theoretical foundations of youth extremism as 
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an object of the criminological research. It is established that the issue of 

global youth extremism remains insufficiently studied, the lack of a common 

understanding and legal definition of the phenomenon concept hinders the 

fight against it. The author has found out that international legal acts contain 

different definitions of extremism. There is no consensus on the “extremism” 

concept in scientific doctrine. Ukrainian national legislation also does not 

provide a clear answer to the question of the concept and essence of this 

phenomenon. The lack of a common understanding of the concept and essence 

of extremism, as well as its single legal definition at the international legal 

level complicates the criminal law qualification of extremist actions, leads to 

the identification of the concepts of extremism and terrorism and other 

defects. Based on the analysis of scientific points of view of scientists and 

definitions of the concept of “extremism” in international legal acts, the own 

definition of the concept of youth extremism is proposed.  

Key words: extremism; youth; humanity; youth environment; 

international extremism. 
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Мировой молодежный экстремизм как объект 

криминологического исследования 

В статье исследованы теоретические основы молодежного 

экстремизма как объекта криминологического исследования. 

Установлено, что проблематика мирового молодежного экстремизма 

остается недостаточно исследованной, отсутствие единого понимания 

и легального определения понятия этого явления препятствуют борьбе 

с ним. Автором установлено, что международно-правовые акты 

содержат различные определения понятия экстремизма. Отсутствует 

единое мнение относительно понятия «экстремизм» и в научной 

доктрине. Национальное украинское законодательство также не дает 

четкого ответа на вопрос относительно понятия и сущности этого 

явления. Отсутствие единого понимания понятия и сущности 

экстремизма, а также единого его легального определения на 

международно-правовом уровне усложняет уголовно-правовую 
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квалификацию экстремистских действий, приводит к отождествлению 

понятий экстремизма и терроризма, других недостатков. На основе 

анализа научных точек зрения ученых и определений понятия 

«экстремизма» в международных правовых актах предложено 

собственное определение понятия молодежного экстремизма.  

Ключевые слова: экстремизм; молодежь; человечество; 

молодежная среда; международный экстремизм. 

 

Вступ 

Проблематика світового молодіжного екстремізму є актуальною 

для всіх країн світу, в тому числі України, і широко обговорюється 

засобами масової інформації та має відображення як у спеціальній,  

так і науковій літературі. Поширення серед української молоді проявів 

екстремізму, що являє собою діяльність фізичної особи або (та) 

організації, спрямовано на насильницьке захоплення влади чи 

незаконне втручання в діяльність органів влади, посягання на основи 

конституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод 

та законних інтересів людини і громадянина, є наслідком несприйняття 

правових та (або) інших загальноприйнятих норм і правил соціальної 

поведінки, не відповідає засадами України як демократичної та правової 

держави. Разом з тим, проблематика світового молодіжного екстремізму 

залишається недостатньо дослідженою, відсутність єдиного розуміння 

та легального визначення поняття цього явища перешкоджають 

боротьбі з ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

При проведені аналізу проблематики дослідження цього питання 

слід відштовхуватися від наукових здобутків вітчизняних вчених 

В. Ф. Антипенка, В. П. Бондаревського, А. К. Верховського та ін.,  

оскільки в їх дослідженнях висвітлюються теоретико-методологічні, 

концептуальні та практичні аспекти, пов’язані з екстремізмом. 

Для досліджуваної тематики безсумнівний інтерес представляють 

роботи західних дослідників, що розглядають проблеми екстремізму  

та тероризму в контексті конфліктології. У працях М. Вебера, Е. Геллнера, 

А. Гідденса, Р. Дарендорфа, М. Дойча, Г. Зіммеля, Л. Козера, Р. Моргентау, 
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М. Уолцера та ін. викладені різні концепції конфлікту, його визначення, 

запропоновані численні класифікації конфліктів, що спираються на різні 

підгрунтя, вивчена роль конфліктів у розвитку суспільства тощо. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

Міжнародно-правові акти містять різні визначення поняття 

екстремізму. Відсутня єдина думка щодо поняття «екстремізм»  

й у науковій доктрині. Національне українське законодавство також 

не дає чіткої відповіді на питання щодо поняття та сутності цього явища. 

Відсутність єдиного розуміння поняття та сутності екстремізму, а також 

єдиного його легального визначення на міжнародно-правовому рівні 

ускладнює кримінально-правову кваліфікацію екстремістських дій, 

призводить до ототожнення понять екстремізму та тероризму, інших 

вад.  

Формулювання цілей статті 

Метою даної статті є дослідження світового молодіжного 

екстремізму як об’єкту кримінологічного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Екстремізм – це складне і багатоаспектне явище, що має безліч 

політичних, соціальних, економічних, психологічних та інших 

особливостей, які, діючи в комплексі, обумовлюють його масштаби 

і перспективи розвитку. Основу для поширення різних проявів 

політичного екстремізму становлять стійкі кризові явища в соціально-

економічній і політичній сферах, глибокі економічні, соціальні, 

національні суперечності, політична нестабільність, відсутність  

в суспільстві згуртованості. Переводячи релігійні, національні та етнічні 

питання в політичну площину, використовуючи їх як інструмент, засоби 

для розпалювання конфліктів, екстремізм створює реальну загрозу 

безпеці держави і суспільства. У той же час екстремізм уособлює явище 

міжнародного масштабу. Не помічаючи державних кордонів, 

підтримуваний системою організаційних зв'язків, він представляє 

особливу небезпеку для мирного співробітництва різних держав, 

справою для міжнародних контактів і відносин. В умовах глобалізації  

та трансформації екстремізм в своїх різноманітних проявах 

перетворюється в загальну проблему глобалізованого світу. 
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Особливо вразливою для екстремістських ідеологій є молодь – 

найбільш піддатлива зовнішньому впливу частина соціальна група. 

Розвиток сучасної політичної ситуації в світі показує, що молоді люди 

часто стають засобом боротьби суб'єктів політичної діяльності для 

досягнення ними своєї мети. Активне залучення молоді до 

екстремістських організацій, загострення проявів їх діяльності та 

розширення спрямованості здійснюваних акцій створюють постійну 

загрозу безпеці державі, суспільству і особистості молодої людини.  

Вразливість молоді для екстремістських ідеологій пояснюється 

«схильністю до підвищеного емоційно-чуттєвого освоєння існуючої 

соціальної реальності, відсутність належного життєвого і професійного 

досвіду, що поєднується із соціально-економічними, соціокультурними 

та політичними катаклізмами» (Barabash, 2004, р. 212). Така схильність 

«провокує появу і поширення протестних настроїв серед молодих людей, 

які формують у масовій молодіжній свідомості елементи 

екстремальності. Такі елементи можуть виявляються у різноманітних 

протиправних формах соціальної практики. Деструктивний характер 

діяльності окремих саморадикалізованих осіб, асоціальних 

субкультурних течій і політизованих молодіжних об’єднань виявляється 

у демонстративному ігноруванні ними морально-етичних традицій 

і правил поведінки, що склалися у суспільстві, порушенні прав інших 

людей, посяганні на їхню безпеку, здоров’я та життя» (Rozhak, 2017, 

р. 317). 

Історія вивчення молодіжного екстремізму як соціально-

політичного явища є порівняно молодою, хоча сам екстремізм відомий 

давно і проявив себе як явище багатоаспектне. Тому, на наш погляд, 

для пошуку шляхів протидії явищу молодіжного екстремізму важливо 

розуміти його поняття та сутність. 

Для формулювання поняття молодіжного екстремізму вважаємо 

за необхідне звернутися до визначення його корінного поняття, поняття 

екстремізму. 

У науковій доктрині існує чимало визначень слова «екстремізм» 

(від лат. «крайній»). Екстремізм розглядається: 

1) «як суспільно небезпечна діяльність громадських, політичних 
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і релігійних об’єднань або інших організацій, засобів масової інформації, 

фізичних осіб з планування, організації, підготовки, фінансування або 

іншого сприяння її здійснення, в тому числі шляхом надання фінансових 

засобів, нерухомості, навчальної, поліграфічної та іншої матеріально-

технічної бази, телефонних, факсимільних і інших засобів зв’язку, інших 

матеріально-технічних засобів, а також вчинення дій, спрямованих на 

встановлення єдиної ідеології в якості державної, на збудження 

соціальної, майнової, расової, національної або релігійної ворожнечі, 

приниження національних достоїнств, на заперечення абсолютної 

цінності прав людини, на насильницьку зміну основ конституційного 

ладу і порушення цілості держави, на підрив безпеки; діяльність 

громадських об’єднань, інших організацій, посадових осіб і громадян, яка 

виражена в крайніх поглядах на існуючу проблему та супроводжується 

діями протизаконного характеру, спрямована на задоволення, 

вирішення цієї проблеми; публічне висловлювання екстремістських 

поглядів, переконань, заснованих на принципах соціальної, національної 

або расової винятковості і переваги, на запереченні значення та 

цінностей інших народів і народностей, на розпалювання національної 

ворожнечі та ненависті; пропаганда політики крайніх заходів і способів 

досягнення цілей не тільки в усній формі, а й у засобах масової 

інформації, розповсюдження книг та публікацій екстремістського змісту 

з метою залучення до своїх переконань громадськості та залучення їх до 

екстремістської діяльності, що супроводжуються застосуванням 

насильства чи погрозою його застосування, а так само іншими, 

забороненими державою способами; дії, а також у публічній формі 

виражені погляди і наміри, що переслідують своєю метою порушення чи 

прояв неповаги до встановлених законом правам і свобод громадян, 

загальноприйнятих та справедливих норм моралі, громадського порядку 

і загального добробуту в демократичному суспільстві за умови, 

що юридична значимість цих дій доведена судом» (Tamaev, 2008,  

р. 15–18). 

2) як «соціально-негативне явище, що виявляється в сукупності 

суспільно небезпечних кримінально караних діянь, вчинених відповідно 

з певною системою поглядів, переконань, зведених в культ, з метою 
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досягнення певного результату, передбаченого цією системою, в якій 

або області суспільних відносин, існуючий порядок в якій заперечується 

екстремістами; антигромадське соціально-політичне явище, що являє 

собою соціально і психологічно обумовлене, ідеологічно мотивоване 

використання крайніх форм і методів у соціально-політичних 

відносинах; суспільне явище, яке укладає боротьбу за владу суб’єктів 

соціальних відносин і політичної, національної, економічної, релігійної 

та інших сферах суспільного життя, що використовують для досягнення 

мети крайні (агресивні) способи і форми діяльності; соціально-політичне 

явище, форма політичної боротьби, що характеризується запереченням 

складених державних, суспільних інститутів і структур, прагненням 

підірвати стабільність та замінити сформований порядок владними 

устремліннями;негативне явище, що виходить з крайніх політичних, 

націоналістичних поглядів, що виявляється в навмисно реалізованих 

конкретних, заборонених законом діях, що завдають істотної шкоди 

державним засадам; багатолике соціальне явище, що виявляється 

в різних формах, породження нестабільних соціально-економічних умов, 

національних, політичних, расових, релігійних загострень» (Tamaev, 

2008, p. 15–18). 

3) Як «комплекс інститутів, ідей і установок (вкрай правих, лівих, 

націонал-екстремістських, сепаратистських) і відповідної практичної 

діяльності, яка характеризується використанням насильства в різних 

формах чи погрозами його застосування на протиправній, 

антиконституційній основі для досягнення політичних цілей; комплекс 

вкрай радикальних ідейних установок (вкрай правих, лівих, націонал-

екстремістських, сепаратистських, великодержавних, релігійних, 

соціально-економічних і духовно-психологічних), які виступають 

теоретичним обґрунтуванням застосування насильства в різній формі на 

нелегітимній основі для досягнення соціальної, переважно політичної 

мети зазначених структур» (Tamaev, 2008, p. 15–18); 

4) як «специфічна ідеологія, що передбачає примусове поширення 

її принципів, нетерпимість до опонентів і насильницьке їх придушення; 

ідеологія нетерпимості, збудження ненависті або ворожнечі, 

приниження гідності людини або групи осіб за ознаками раси, 
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національності, мови, походження, ставлення до релігії, а також 

приналежності до якої-небудь соціальної групи, що виражається 

у вчиненні публічних протиправних дій» (Tamaev, 2008, p. 15–18).  

Отже, під екстремізмом в науковій літературі найчастіше 

розуміють схильність до крайніх поглядів і дій, переважно в політиці. 

Поняття молодіжного екстремізму в науковій літературі 

зустрічається значно рідше. Так, з позиції політичної науки визначення 

молодіжному екстремізму дає Є. П. Оліфіренко. Молодіжний екстремізм, 

на її думку, це «узагальнена характеристика антисистемної 

протиправної діяльності індивідів і їх об'єднань, націлена на знищення 

демократичної політичної системи, насильницьке примус всього 

суспільства до диктатури на ідеократичній основі. Основні атрибутивні 

ознаки молодіжного екстремізму – прагнення створити новий 

політичний порядок на противагу існуючому; радикалізм політичних 

орієнтацій і установок активності; крайні форми фанатизму або 

нігілізму» (Chernyh, 2013, p. 294).  

Структурна класифікація основних форм молодіжного 

екстремізму включає в себе за критерієм ідейного цілепокладання 

політичну, сепаратистську, етнічну і конфесійну форми. З позиції 

юриспруденції молодіжний екстремізм характеризує А. Т. Сіорідзе:  

«… це продукт взаємодії індивіда з навколишнім його середовищем та 

його несприятливими умовами, а так же низка десоціалізуючих 

чинників, властивих деяким сферам життєдіяльності. Всі вони 

в сукупності або кожен з них окремо може з'явитися каталізатором, 

необхідним поштовхом до участі тієї чи іншої особистості 

в екстремістській діяльності. Соціально-психологічні характеристики 

людини (маргінальність, конформізм, жорстокість, агресивність та ін.) 

Так само є факторами, що сприяють екстремістській активізації 

особистості» (Chernyh, 2013, p. 294). 

Молодіжний екстремізм відрізняється від дорослого стихійністю 

та менш слабкою організованістю, відзначає Л. В. Рожак. «При цьому 

безпосереднє відношення до його діяльності можуть мати також дорослі, 

яких молодь своєю протиправною поведінкою часто прагне наслідувати. 

Такими прагненнями дорослі користуються, а тому набуває поширення 
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практика втягнення молоді до діяльності екстремістських угруповань. 

Шляхом підкупу або відвертого обману, використовуючи властиву 

молоді енергію та заповзятість, маніпулюючи її патріотичними 

почуттями, екстремісти пропонують молодим людям утопічне, героїчне, 

сповнене «особливим сенсом» життя, для досягнення власних соціально-

деструктивних цілей. Причому дії молодих екстремістів є більш 

жорсткими, оскільки через свій вік молодь до кінця не усвідомлює страх 

перед смертю, фізичними травмами, погано уявляє наслідки власних 

дій» (Rozhak, 2017, р. 317). 

Слід відзначити, що в українському законодавстві,  

як і законодавстві за часів СРСР, довгий час такого терміну  

як «молодіжний екстремізм» фактично не існувало. Навіть сучасне 

вітчизняне законодавство не дає чіткої відповіді на питання щодо 

поняття та сутності даного терміну. Якщо проаналізувати чинні 

вітчизняні законодавчі акти, то в них не має офіційного визначення 

поняття «молодіжний екстремізм». Законом України «Про основи 

національної безпеки України» до основних та потенційних загроз 

національній безпеці України, стабільності в суспільстві (ст. 7) віднесено 

«можливість... проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань 

національних меншин та релігійних громад», а серед основних напрямів 

державної політики з питань національної безпеки 

у внутрішньополітичній сфері (ст. 8) визначено такий: «забезпечення 

політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння 

в суспільстві, запобігання проявам екстремізму». Протидіяти 

екстремізму відповідно до ст. 4 цього Закону в межах своїх повноважень 

зобов’язані суб’єкти забезпечення національної безпеки: Президент 

України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада 

національної безпеки і оборони України, міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади, Національний банк України, суди загальної 

юрисдикції, прокуратура України, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, Служба 

безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна 

прикордонна служба України та інші військові формування, утворені 

відповідно до законів України, органи і підрозділи цивільного захисту, 
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громадяни України, об’єднання громадян.  

Чинний Закон України «Про національну безпеку України»  

від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII навіть не згадується таке поняття 

як «молодіжний екстремізм». Певні згадки щодо змісту цього поняття 

можна найти в Конституції України, ст. 37 якої визначено дії, які можуть 

бути віднесені до екстремістських: створення і діяльність політичних 

партій та громадських організацій, програмні цілі яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету й територіальної 

цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 

влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, 

здоров’я населення. 

Тому, виходячи з зазначеного вище, необхідно чітко 

термінологічно, кримінологічно визначити, що розуміється під 

поняттям «молодіжний екстремізм». 

Звертаючись до міжнародних правових актів, відзначимо, 

що Парламентська Асамблея Ради Європи у 2003 р. дала своє визначення 

екстремізму, визначивши це поняття як форму політичної діяльності, 

яка прямо чи опосередковано заперечує принципи парламентської 

демократії. Міжпарламентська асамблея Співдружності незалежних 

держав розробила модельний Закон «Про протидію екстремізму». 

У зазначеному законі екстремізм визначається як «посягання на основи 

конституційного ладу та безпеку держави, а також порушення прав 

свобод і законних інтересів людини і громадянина, які здійснюються 

внаслідок заперечення правових або загальноприйнятих норм і правил 

соціальної поведінки. У проекті також виокремлено таке поняття, 

як екстремістська діяльність, тобто діяльність громадського або 

релігійного об’єднання, засобів масової інформації або іншої організації 

чи фізичної особи з планування, організації підготовки та вчинення дій, 

спрямованих на: насильницьку зміну конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності суверенітету держави; публічне виправдання 

тероризму або заклики до здійснення терористичної діяльності; 

пропаганду виключності, вищості або неповноцінності окремих 
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соціальних груп за ознаками расової, національної, релігійної чи мовної 

належності; порушення прав і законних інтересів людини та 

громадянина залежно від його соціальної, расової, національної, 

релігійної чи мовної належності» (Model law, 2020). 

Проект Закону України «Про протидію екстремізму» від  

2 грудня 2013 р. не виділяє поняття молодіжного екстремізму, однак 

містить визначення екстремізму як такого: «екстремізм – діяльність 

фізичної особи або (та) юридичної особи, або (та) об’єднання громадян 

чи їхні публічні заклики або (та) підбурювання, які спрямовані 

на насильницьке захоплення або утримання влади чи незаконне 

втручання в діяльність органів влади, посягання на основи 

конституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод 

та законних інтересів людини і громадянина, яка є наслідком 

не сприйняття правових норм чи інших правил поведінки (соціальних 

норм)» (Proekt Zakonu pro protydiiu ekstremizmu, 2013). 

У Шанхайській конвенції від 15 червня 2001 р. «Про боротьбу 

з міжнародним тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом» визначено 

екстремізм як певне діяння, спрямоване на насильницьке захоплення 

влади чи насильницьке утримання влади, а також на насильницьку 

зміну конституційного ладу держави або насильницьке посягання 

на громадську безпеку, в тому числі організація у зазначених цілях 

незаконних збройних формувань та участь у них» (International Police 

Encyclopedia, 2017, p. 966). Водночас, поняття молодіжного екстремізму 

вказана Конвенція не містить. 

Спираючись на наведені вище думки науковців щодо молодіжного 

екстремізму та визначення екстремізму у міжнародно-правових актах та 

Проекті Закону України «Про протидію екстремізму», пропонуємо під 

молодіжним екстремізмом розуміти негативне соціально-правове, 

кримінально-криміногенне явище, що обумовлене суперечними 

поглядами та проявами окремих молодих осіб, їх супротивом усталеним 

соціальним і правовим нормам, яких вони зневажають, і протиправно 

реалізують свої діяння, що прямо або опосередковано направлені 

на зміну основ конституційного устрою держави, розпалювання 

політичної, ідеологічної, расової, національної, або релігійної ворожнечі 
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за допомогою застосування насильства або загрози його застосування, 

спричинення майнової або фізичної шкоди, а також вчинення закликів 

до будь-яких дій, які в основі несуть загрозу національній безпеці. 

Аналіз дослідженої наукової літератури дозволяє виділити 

декілька причин поширення молодіжного екстремізму у сучасному світі. 

Це, насамперед, несприятливі соціально-економічні умови 

і незадоволеність частини суспільства своїм соціальним становищем. 

Як справедливо відзначає Є. О. Васильчук, «молодь виявляється 

найбільш чутливою до соціальних, економічних, культурних 

і політичних змін. Вона найгостріше реагує на вияви соціальної 

несправедливості й не сприймає утиски своїх прав і свобод. Молодь 

із соціально депривованих прошарків населення найлегше піддається 

деструктивному впливу екстремістських угруповань, метою діяльності 

яких є незаконне захоплення влади в країні. Неможливість реалізувати 

свій творчий та інтелектуальний потенціал у межах наявних політичних 

сил зумовлює звернення найбільш активної та вольової частини молоді 

до андеграундних форм політичної активності та відкидання 

демократичних форм політичної участі, що спричинило поширення 

радикалістських настанов та появу екстремістських практик співучасті 

у політичному житті країни» (Vasylchuk, 2016, р. 95–96). 

Звертаючись до особистості молодого екстреміста, варто 

відзначити, що серед молоді найбільш схильними до сприйняття 

й засвоєння екстремістської ідеології є молоді люди із соціально 

неблагополучних сімей, що мають недостаню політичну культуру та 

долученість до легальних політичних процесів всередині країни. Вплив 

суб’єктів екстремістської діяльності є більш сильним у разі наявності 

у суспільстві серйозних проблем, соціокультурних та соціально-

економічних конфліктів, культурних конфліктів поколінь. 

Пропаганда екстремістських ідей серед молоді посилює ескалацію 

напруження в суспільстві, зростання протестних настроїв, 

що призводить до корозії владно-політичних відносин, послаблення 

системи державного управління. Залучення молоді до екстремістських 

організацій часто поєднується із створенням нелегальних воєнізованих 

формувань, провокуванням масових порушень громадського порядку, 
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блокуванням діяльності окремих органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

На нашу думку, протидія світовому молодіжному екстремізму 

повинна починатися із правильного психологічного виховання з боку 

старших людей, заснованого на взаємоповазі, рівності розумінні потреб 

молодого населення. Лише переконання, власний приклад, сповідування 

життєвих цінностей дадуть підстави для повноцінного формування 

свідомості та розвитку законослухняного підростаючого покоління. 

На рівні держави варто забезпечити для молоді доступність дозвілля, 

можливість проявити соціальну та політичну активність, «соціальні 

ліфти». Як на державному, так і на міжнародному рівні варто 

нормативно визначити поняття та ознаки молодіжного екстремізму, 

закріпити підвищену кримінальну відповідальність для осіб, 

що здійснюють залучення молоді до екстремістських організацій. 

Висновки 

Таким чином, молодіжний екстремізм є складною 

багатоаспектною проблемою, яка в своїх різноманітних проявах 

перетворюється в загальну проблему глобалізованого світу. Водночас, 

проблематика світового молодіжного екстремізму залишається 

недостатньо дослідженою в науковій доктрині, відсутність єдиного 

розуміння та легального визначення поняття цього явища 

перешкоджають боротьбі з ним як на державному, так і на 

міжнародному рівні. На основі аналізу наукових точок зору вчених та 

визначень поняття «екстремізму» у міжнародних правових актах, 

пропонуємо під молодіжним екстремізмом розуміти негативне 

соціально-правове, кримінально-криміногенне явище, що обумовлене 

суперечними поглядами та проявами окремих молодих осіб, 

їх супротивом усталеним соціальним і правовим нормам, яких вони 

зневажають, і протиправно реалізують свої діяння, що прямо або 

опосередковано направлені на зміну основ конституційного устрою 

держави, розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної, 

або релігійної ворожнечі за допомогою застосування насильства або 

загрози його застосування, спричинення майнової або фізичної шкоди, 

а також вчинення закликів до будь-яких дій, які в основі несуть загрозу 
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національній безпеці.  

Багатоаспектність проблематики світового молодіжного 

екстремізму зумовлює необхідність протидії цьому явищу на різних 

рівнях, починаючи із правильного психологічного виховання молоді, 

її соціальної підтримки та організації дозвілля. Як на державному, так і 

на міжнародному рівні варто нормативно визначити поняття та ознаки 

молодіжного екстремізму, закріпити підвищену кримінальну 

відповідальність для осіб, що здійснюють залучення молоді до 

екстремістських організацій. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ «СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»  

В ЕПОХУ НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Програма «Східне партнерство» в рамках Європейської політики 

сусідства передбачає створення ефективного і єдиного формату 

взаємодії між державами-учасницями та Євросоюзом. Основні принципи 

та цілі даної програми наголошують на важливості здійснення 

демократичних реформ в поєднанні з стабільним і безпечним розвитком 

держави, проте не кожна країна має можливості та інтерес починати такі 

історичні перетворення. Нині є очевидним, що шість держав-партнерів – 

Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна – не лише 

перебувають на абсолютно різних етапах демократизації та 

євроінтеграції, а й існують в умовах постійних внутрішніх та зовнішніх 
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розбіжностей. Метою статті є визначення ефективності програми 

«Східного партнерства» для держав-учасниць в епоху нових 

геополітичних викликів, а також виявлення причин незбалансованого 

рівня демократизації в даних країнах. У статті розглядаються основні 

причини розбіжностей між державами-членами «Східного партнерства», 

аналізується ефективність і результативність даної програми 

та ініціатив в її межах на рівні внутрішньої і зовнішньої політики країн. 

Також обґрунтовується важливість розвитку громадянської свідомості, 

як ключового чинника в процесі розбудови демократії.  

На тлі деструктивних дій Російської Федерації та авторитарних режимів 

на деяких територіях держав-партнерів впродовж останніх десятиліть, 

зміцнення співробітництва між країнами та посилення демократизації 

є надзвичайно важливими процесами. 

Ключові слова: Східне партнерство; СхП; Форум громадянського 

суспільства; громадянська свідомість; демократизація, протести 

в Білорусі, російсько-грузинська війна.  

 

Soroka Vladyslava, Master Student, Kyiv National University of 

Culture and Arts, Kyiv, Ukraine 

Efficiency of the Eastern Partnership Program in the Era of New 

Geopolitical Challenges: Problems and Prospects  

The Eastern Partnership program, within the framework of the 

European Neighbourhood Policy, calls for the creation of a beneficial and 

unified format of interaction between the member states and the European 

Union. The main principles and goals of this program underline the 

importance of implementation democratic reforms in combination with stable 

and reliable development of the state; nevertheless, not every country has the 

power and interest to start such historical transformations. It is obvious that 

nowadays six partner states – Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova 

and Ukraine – are not just at different stages of democratization and European 

integration, but also exist in conditions of a constant internal and external 

discrepancy. The purpose of the article is to determine the effectiveness of the 

Eastern Partnership programme for the member states in the era of new 

geopolitical challenges, as well as to identify the reasons of the unbalanced 
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level of democracy in these countries. The article reviews the main reasons of 

the disagreements between the member states of the Eastern Partnership, 

likewise analyzes the effectiveness and efficiency of this program and 

initiatives within its limits at the level of the domestic and foreign policy of the 

countries. There is also an importance of the civic consciousness emergence as 

a key factor in the process of the democratic development. Due to the 

destabilizing actions of the Russian Federation and authoritarian regimes in 

some of partner states over the past decades, fruitful cooperation between 

countries and strengthening democratization are extremely important 

processes. 

Key words: Eastern Partnership; EaP; Civil Society Forum; civic 

conscience; democratization; protests in Belarus, Russian-Georgian war. 
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Эффективность программы «Восточное партнерство» в эпоху 

новых геополитических вызовов: проблемы и перспективы  

Программа «Восточное партнерство» в рамках Европейской 

политики соседства предусматривает создание эффективного и единого 

формата взаимодействия между государствами-участниками 

и Евросоюзом. Основные принципы и цели данной программы 

подчеркивают важность осуществления демократических реформ 

в сочетании со стабильным и безопасным развитием государства, 

однако не каждая страна имеет возможности и интерес к начинанию 

таких исторических преобразований. Сегодня является очевидным, что 

шесть государств-партнеров – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 

Молдова, Украина – не только находятся на совершенно разных этапах 

демократизации и евроинтеграции, но и существуют в условиях 

постоянных внутренних и внешних противоречий. Целью статьи 

является определение эффективности программы «Восточного 

партнерства» для государств-участников в эпоху новых 

геополитических вызовов, а также выявление причин 

несбалансированного уровня демократизации в этих странах. В статье 

рассматриваются основные причины разногласий между государствами-
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членами «Восточного партнерства», анализируется эффективность и 

результативность данной программы и инициатив в ее пределах на 

уровне внутренней и внешней политики стран. Также обосновывается 

важность развития гражданского сознания, как ключевого фактора в 

процессе развития демократии. На фоне деструктивных действий 

Российской Федерации и авторитарных режимов на территориях 

государств-партнеров в течение последних десятилетий, укрепление 

сотрудничества между странами и усиление демократизации являются 

чрезвычайно важными процессами. 

Ключевые слова: Восточное партнерство; ВП; Форум 

гражданского общества; гражданская сознательность; демократизация; 

протесты в Беларуси, российско-грузинская война. 

 

Вступ 

Геополітичне розташування держав-учасниць програми «Східне 

партнерство» (далі – СхП) є достатньо вигідним для розвитку потужного 

співробітництвами між країнами та ЄС, проте інтереси «третіх сторін», 

зокрема Російської Федерації, виявляються могутнішими. 

Беззаперечним залишається факт, що дана програма мала консолідувати 

учасниць з метою створення стабільного, демократичного регіону,  

який гарантував би Євросоюзу мирних сусідів і безпеку зі Сходу. 

Незважаючи на це, розбіжності в стратегічно важливих цінностях,  

рівнях демократизації влади і суспільства – створюють передумови для 

перегляду формату учасників СхП та їх взаємодії з ЄС. В той час як 

деяким державам-партнерам вдається ефективно використовувати СхП 

з ініціативами в його межах для досягнення реальних результатів – інша 

частина країн або перебуває в стані стагнації, або невпинно регресує.  

Започаткування програми «Східне партнерство» ознаменувало 

початок рішучих намірів Євросоюзу здійснити демократичні 

перетворення в країнах-партнерах, що співпало з початком військового 

втручання Росії на одну з таких держав – Грузію. Незважаючи на 

перешкоди, деякі держави переконливо доводять свою спроможність 

результативно використовувати СхП для розбудови громадянського 

суспільства та демократії. Водночас, частина держав зазнає регресії 
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в питання демократизації і втрачає здатність адекватно та гідно 

реагувати на соціальні зміни. Саме тому, держави-учасниці мають 

посилити співробітництво як на державному так і на рівні громадськості, 

для збереження суверенітету та суб’єктності на міжнародній арені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Ефективність програми «Східне партнерство» в сфері 

демократизації та нових геополітичних викликів досліджували в своїх 

працях чимало вчених та авторів, зокрема A. Г. Бурвелл, Й. Флек, 

П. Вісневський, Ж. Боссе, М. Дорошко, І. Нагорняк, Я. Турчин та ін. 

Формулювання цілей статті 

Застосовуючи відповідні методи, визначити ефективність 

«Східного партнерства для держав-учасниць в епоху нових 

геополітичних викликів, а також виявити причини незбалансованого 

рівня демократизації в даних країнах. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Дедалі частіше держави-учасниці програми «Східне партнерство» 

постають перед новими геополітичними викликами, які змінюють 

не лише характер безпеки в регіоні, а й вектор як зовнішньої так 

і внутрішньої політики. Кожна з шести держав-членів даної програми – 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна – в тій чи 

іншій мірі зіштовхуються з проблемами в процесі розбудови 

демократичного суспільства, яке є основою ефективного державного 

управління. Звичайно, деякі держави – Грузія, Молдова, Україна 

неодноразово наголошували на важливості активного громадянського 

суспільства, а влада Азербайджану, Білорусі та Вірменії підтримує 

абсолютно протилежні цінності. До того ж, важливо не лише розвивати 

демократичні цінності – верховенство права, гласність, плюралізм,  

а й сформувати стійку громадянську свідомість.  

Перш за все, громадянська свідомість означає усвідомлення та 

прийняття громадянами своїх прав і свобод, які держава зобов’язана 

захищати. По-друге, громадянська свідомість передбачає 

відповідальність, яка проявляється не лише в політичній компетенції,  

а й в ерудованості населення. Тобто, громадяни є відповідальними за 

свої дії перед законом, одночасно освіченість є засобом для уникнення  
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політичних, зокрема популістських маніпуляцій від представників 

влади. Відсутність громадянської свідомість унеможливлює створення 

потужної громадянської спільноти, проте це не єдина перешкода для 

демократизації суспільства і держави в цілому.  

Так, держави-учасниці в різних ступенях, проте систематично 

зазнають впливу Росії та її авторитаризму, зокрема під час голосування 

при прийнятті важливих рішень в міжнародних організаціях. 

Беззаперечним фактом вищезазначеного твердження залишається 

позиція Вірменії, яка «…лишається сателітом Росії. Зокрема,  

в ООН Єреван продовжує голосувати в унісон із РФ та всупереч позиції 

західних демократичних держав навіть у принциповому для нас питанні 

про порушення прав людини в анексованому Криму» (Panchenko, 2019). 

Незважаючи на спільну дорожню карту, яка об’єднує всі держави-

учасниці СхП, існують кардинально різні рівні демократичної взаємодії 

між владою і суспільством в кожній з країн. Наприклад, Україна, Грузія 

та Молдова демонструють незмінну прихильність європейським 

цінностям та зберігають євроінтеграційний курс, в той час як влада 

Азербайджану, Вірменії та Білорусі щороку доводять свою 

неспроможність існувати в сучасному демократичному світі.  

Варто згадати про протеси білоруських громадян на тлі абсурдних 

результатів президентських виборів в Білорусі в серпні 2020 р. Влада 

повідомила, що О. Лукашенко, який обіймає посаду президента більше 

двадцяти років, отримав майже 80 % голосів, в той час як єдина 

опозиційна кандидатка С. Тіхановська здобула близько 7 %,  

що і викликало обурення серед громадян (Radio Svoboda, 2021). 

Зважаючи на багатотисячні протести, влада застосувала проти учасників 

вогнепальну зброю, світло-шумові гранати, водомети, а силовики 

жорстоко знущалися над затриманими демонстрантами, які до того ж, 

утримувалися в нелюдських умовах. До того ж, серед громадян Білорусі, 

які завзято чинять опір авторитаризму режиму Лукашенка, досі  

не вдалося виокремити лідера, або принаймні єдину групу активістів.  

Протести в Білорусі набувають хаотичного і не скоординованого 

характеру, в результаті, ОМОНу, міліції та внутрішнім військам набагато 

легше переслідувати та заарештовувати активістів. Жорстокість 
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озброєних органів виконавчої влади шокувала не лише європейську та 

правозахисну спільноти, тисячі затриманих після звільнення 

з ізоляторів повідомляли про побої та знущання, проте причетних 

співробітників силових установ до злочинів проти демонстрантів – 

не було звільнено чи засуджено. Формальне існування судової влади 

в Білорусі не означає її справедливість та незалежність від 

авторитарного свавілля. Тому, саме заарештованим демонстрантам суди 

виносили вироки за сфальсифікованими справами, виписували штрафи 

за участь в мирних акціях протесту та змушували під тиском підписувати 

протоколи. Представники політичної опозиції – В. Бабарико та 

С. Тіхановський – донині перебувають в в’язниці, серед сотень 

громадських діячів, правозахисників, волонтерів і журналістів.  

Крім цього, під час протестів, в серпні та листопаді 2020 р., 

внаслідок утримання в нелюдських умовах, нанесення тяжких травм та 

використання вогнепальної зброї силовиками загинуло декілька 

учасників протестів. Такі дії абсолютно авторитарної влади доводять 

лише її немічне намагання вижити в суспільстві та остаточно знищити 

його громадянську свідомість. Влада, яка порушує право людини на 

життя, не може гарантувати його виконання громадянам – не заслуговує 

очолювати жодну структуру, а тим паче керувати державою. Очевидно, 

що європейська спільнота повинна була відреагувати належним чином, 

проте обмежилася трьома пакетами санкцій проти режиму Лукашенка 

(Kondratenko, 2020). Реакція держав-партнерів на події довкола 

президентських виборів в Білорусі та протестів, які влада брутально 

придушує, також відрізняється. Так, Україна та Грузія не лише засудили 

жорстоке поводження з мирними демонстрантами, а й категорично 

відмовилися визнавати перемогу О. Лукашенка легітимною. Зовсім 

іншою виявилася реакція Азербайджану, Вірменії та Молдови, 

які привітали з перемогою незмінного президента, попри очевидну 

фальсифікацію результатів. Така позиція держав доводить відсутність 

спільного стратегічного бачення майбутнього не лише країн, а й регіону 

в цілому. 

Такі події не є новизною в авторитарних країнах, проте дії даної 

держави, що географічно розташовується в Європі і залишається 
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учасницею «Східного партнерства» доводять неспроможність ЄС та 

програми подолати демократичний розрив між всіма державами-

членами. Таким чином, ефективність від існування та впровадження 

демократичних ініціатив, які покликані підвищити рівень залучення 

громадян до управління державою, також залишається досить 

суперечливою. 

Нечіткою та напруженою залишається ситуація в Нагірному-

Карабасі, який є невизнаною республікою і залишається постійним 

чинником конфлікту між Азербайджаном та Вірменією, які також є 

учасниками СхП. Конфлікт між державами загострився восени 2020 р., 

під час якого змінилася лінія розмежування, зокрема через повернення 

деяких районів під контроль Баку. Зазначимо, що протиріччя між 

даними державами почалося ще наприкінці 1980-х рр., саме тоді 

невизнаний регіон проголосив про «незалежність» та вихід зі складу 

автономної республіки Азербайджану.  

Більше того, була організована спеціальна Мінська група за участі 

ОБСЄ, США, Франції та Росії, з метою недопущення насилля в регіонах та 

врегулювання конфлікту шляхом переговорів. В результаті, створення 

вищезазначеної групи та її діяльність не вплинули на перебіг конфлікту, 

а тим паче його припинення, тому до осені минулого року він перебував 

в статусі замороженого. Очевидно, що такі розбіжності між країнами 

перешкоджають створенню правомірного діалогу як між державами-

учасницями так і безпосередньо з Євросоюзом. Тобто, не лише проблема 

Нагорного-Карабаху унеможливлює ефективну роботу програми «Східне 

партнерство», а й різні вектори зовнішньої політики держав. На відміну 

від Азербайджану, Вірменія є членом Організації договору про 

колективну безпеку (ОДКБ) та учасницею Євразійського економічного 

союзу, обидві структури є інструментами російської зовнішньої політики 

для збереження свого впливу в країнах та регіоні. Незважаючи на те,  

що Єреван відмовився підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом,  

в рамках розширеної програми СхП – Вірменія підписала Угоду про 

всеосяжне і розширене партнерство з ЄС. Такі дії держави свідчать про  

її невпевненість бути російським сателітом, проте доводять її наміри 

використати дану можливість для перебудови відносин з Євросоюзом. 
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Крім цього, створивши відповідну стратегію для початку активного 

діалогу в рамках СхП, Вірменія може посилити двосторонні відносини з 

іншими держава-учасницями, зокрема для обміну досвіду в проведенні 

реформ. Звичайно, досить проблематичними питаннями залишаються 

демократизація, реформування органів влади, дотримання прав людини 

та свобода ЗМІ – як для Баку, так і для Єревану. 

Варто зазначити, що у Вірменії почався запуск судової реформи з 

метою створення абсолютно нової судово-правової системи. Поштовхом 

до таких змін стали масштабні протести в 2018 р., як реакція на 

скандальне рішення судді про звільнення з-під варти другого 

Президента Вірменії, якого раніше підозрювали в поваленні 

конституційного ладу (Yevropeiska pravda, 2019). 

Результативним та ефективним залишається співробітництво 

Грузії та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» як на 

двосторонньому та і багатосторонньому рівнях. Варто зазначити, що 

Тбілісі існує умовах сепаратиських утворень, зокрема Південної Осетії та 

Абхазії, які донині перебувають під контролем Кремля. Крім цього, в 

серпні 2008 р. Росія безпрецедентно вторглася на територію Грузії, 

звинувативши Тбілісі в перманентних провокаціях та початку наступу 

грузинських військ в Південну Осетію. До того ж, саме в той період 

почалася активна інформаційна кампанія пропаганди на російському 

телебаченні, яке в основному контролюється владними структурами 

Москви. Зазначимо, що Росія ще до початку російсько-грузинської війни 

мала потужну і розгалужену систему інформаційних ресурсів в багатьох 

країнах, зокрема і в державах-учасницях СхП. Так, основним завданням 

вищезазначених дій було переконати суспільство в підтримці рішення 

Кремля – ввести регулярні російські війська до Грузії з метою 

встановлення миру та правопорядку. Реакція міжнародної спільноти 

супроводжувалася закликами Генерального секретаря ООН, глав 

провідних держав світу, зокрема країн Євросоюзу, вивезти російські 

війська з території Грузії аби не допустити подальшу ескалацію 

військового конфлікту. Абсолютно очевидно, що такі заклики до Росії 

без дієвих механізмів впливу залишилися лише відлунням занепокоєння 

та пасивності міжнародної спільноти.  
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Тому, в результаті відсутності чітких дій під час російсько-

грузинської війни, вже в 2014 р. Кремль продовжив військове втручання 

в Україні, зокрема окупувавши Кримський півострів та частину 

Донецьких та Луганських областей. Варто зазначити, що окуповані 

території Грузії не визнали жодна з країн-партнерів СхП, до того ж 

достатньо сміливою та вірною стала реакція Києва. Так, одразу після 

початку військових дій в 2008 р., глави держав України та Польщі – 

В. Ющенко та Л. Качинський – відвідали Тбілісі з метою підтримки 

грузинського суспільстві у протистоянні з Кремлем.  

Вже в 2009 р. почалася діяльність «Східного партнерства», 

тому Грузія як держава, яка усвідомила беззахисність перед російською 

загрозою, впевнено почала використовувати можливості даної програми 

для прогресивного розвитку. Найбільш результативні досягнення серед 

держав-партнерів демонструють Україна, Грузія та Молдова. Восени 

2020 р. в Молдові відбулися президентські вибори, переконливу 

перемогу в яких здобула проєвропейська політкиня Мая Санду. До цього 

державу очолював проросійський президент І. Додон, під час каденції 

якого українсько-молдовські відносини зійшли нанівець. Зазначимо,  

що перед початком осінніх виборів він заявив, що окупований Крим є 

частиною Росії, тим самим унеможливив ведення динамічного діалогу 

між двома державами-партнерами. Попри це, Молдова продовжує 

демократичний розвиток держави, а позитивна зміна влади може 

вплинути на початок рушійної проєвропейської взаємодії між Києвом, 

Тбілісі та Кишиневом.  

ЄС особливо акцентує свою увагу на прогресі в питанні зміцнення 

ролі громадянського суспільства в державах-партнерах, адже саме цей 

фактор демонструє готовність держави взаємодіяти з громадянами для 

досягнення спільної мети. Крім цього, активне громадянське суспільство 

сприяє посиленню контролю над діяльністю державних органів, 

одночасно, така взаємодія підвищує довіру суспільства до держави. Так, 

за умови створення ефективних громадських інституцій з владними 

повноваженнями існує висока ймовірність «…встановити дієві зв’язки 

між державами регіону, запровадити власні інтеграційні 

інфраструктурні та економічні й енергетичні проєкти…» (Herasymchuk, 
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2020).  

З 2009 р. в рамках програми «Східне партнерство», існує Форум 

громадянського суспільства, який є платформою для взаємодії між 

організаціями громадянського суспільства з держав-партнерів та країн-

членів ЄС. Даний Форум підтримується фінансово і організаційно 

Європейською Комісією, проте «…залишається незалежною, 

автономною, демократичною та прозорою організацією» (Civil Society 

Forum, 2017). До того ж, Форум має тематичні робочі групи, 

які стосуються питань європейської інтеграції в сфері демократії та прав 

людини, спрощення візового режиму, економічної інтеграції, молодіжної 

і соціальної політики тощо. Оскільки демократизація, як і європейська 

інтеграція є тривалими, індивідуальними для кожної держави процесом, 

то очевидно, що суспільство повинне бути проінформованим та готовим 

до таких внутрішніх процесів перетворення країни. Саме тому під егідою 

Форуму створено спеціальні національні платформи для кожної 

з держав-партнерів, в яких обговорюються питання щодо реалізації 

внутрішніх реформ, для досягнення основних цілей «Східного 

партнерства».  

Внаслідок титанічних зусиль над проведенням реформ таким 

державам-партнерам як Україні, Грузії та Молдові вдалося досягти 

довгоочікуваних позитивних рішень і результатів. Варто згадати про 

підписання Угод про асоціацію з ЄС щодо поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі, такий крок створив передумови для поліпшення 

інвестиційного клімату і початку діалогу про вигідні економічні угоди з 

державами ЄС. Не менш важливим досягненням для вищезазначених 

країн є отримання безвізового режиму, який не лише зменшує 

бюрократію до мінімуму, а й сприяє культурному обміну між 

громадянами різних державами. 

Певна річ, що такі досягнення не скасовують зобов’язання держав 

перед ЄС, щодо подолання корупції та олігархічного впливу на 

державотворчі процеси, проте демонструють переваги над 

Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Даним державам досі 

не вдалося реально реалізувати основні демократичні засади, 

реформувати систему органів державної влади, а тим паче підтримувати 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

269 

і залучати громадянське суспільство до державних процесів.  

Співробітник Центру європейських політичних служб Стівен 

Блокманс зазначає, що дії «…спрямовані на покращення поваги до 

демократичних принципів і прав людини в Азербайджані та Білорусі, 

швидше нагадують переливання з пустого в порожнє, аніж запуск 

дієвого процесу». (Blokmans, 2019). 

Саме тому, кожна з країн-учасниць повинна скористатися 

можливостями, які надає програма «Східне партнерство», 

для досягнення реальних демократичних змін в державі. Проте, 

зважаючи на абсолютно розбіжні результати програми, протилежності 

в зовнішньополітичних цілях, та надто різний рівень доступності 

громадян до участі в управлінні державними справами – формат та 

ефективність Східного партнерства залишається недосконалими. 

Висновки 

Підсумовуючи все вищесказане, можна дійти висновку, 

що програма «Східне партнерство» є досить ефективною у формуванні 

демократичних процесів лише у проєвропейських державах-учасницях. 

З огляду на цілковито протилежні цінності та рівні досягнення 

демократизації між Україною, Грузією, Молдовою та Азербайджаном, 

Білоруссю і Вірменією – існує значний бар’єр для спільної взаємодії. 

Беззаперечним залишається той факт, що необхідно створити новий 

механізм або формат співробітництва між учасниками програми «Східне 

партнерство», враховуючи реальні результати та інтереси держав. 

Не менш важливим залишається чинник громадянської свідомості, 

який є рушійною силою в зміні авторитарних режимів, проте його рівень 

також є неоднаковим в кожній з країн. Крім цього, втручання Російської 

Федерації у внутрішню політику вищезазначених держав, її військове 

вторгнення на суверенні території України та Грузії повинно переконати 

міжнародну спільноту вжити реальних заходів. Тому, «Східне 

партнерство», попри свою недосконалість, надає проєвропейським 

державам – Грузії, Молдові, Україні – можливість сформувати ефективні, 

стратегічні взаємовідносини незважаючи на кардинально різні погляди 

решти учасників. 
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ПОЛІТИКА ЯДЕРНОГО СТРИМУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ 

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

У статті розглядається важливість регулювання ядерного 

питання для Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в умовах 

посилення конфліктності між державами. Метою статті є дослідження 

особливостей формування політики регіону у сфері ядерного 

стримування. За останні двадцять років проблема ядерного 

стримування загострилась: поширення ядерної зброї в умовах 

глобалізації стає все більш неконтрольованим, що дає змогу отримати 

її як державам, так і недержавним утворенням, організаціям, 

міжнародним терористичним угрупуванням. У зв’язку з цим з’являється 

нагальна потреба у перегляді безпекової політики регіону, зведення 

її до уніфікованих правил з чітко прописаним механізмом контролю. 

Подовження Сполученими Штатами Америки та Російської Федерацією 

СНО-ІІІ строком на п’ять років одночасно демонструє необхідність 

підтримки усталених правил контролю та очевидну нестачу часу на 

розробку альтернативи, яка могла б залучити до діалогу Китай, 

чий потенціал продовжує зростати. На нестабільність регіону значний 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/05/20/7096378/
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вплив також чинить проблема Корейського півострова та питання 

ядерного стримування Північної Кореї. На шляху до ядерного 

роззброєння країни регіону мають успішно пройти етап максимального 

скорочення арсеналу та знайти новий спосіб гарантувати подальше 

нерозповсюдження. Доки цієї мети не буде досягнуто, в центрі фокусу 

лишається політика ядерного стримування. У статті доводиться 

нераціональність сучасної безпекової політики Азійсько-

Тихоокеанського регіону. За результатами проведеного дослідження 

встановлено головні фактори, що становлять загрозу регіональній та 

трансрегіональній стабільності, а також запропоновано новий механізм 

забезпечення колективної безпеки. 

Ключові слова: Азійсько-Тихоокеанський регіон; ядерне 

стримування; корейська проблема; система безпеки; ядерна загроза. 

 

Strukova Kseniia, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

Nuclear Deterrence Policy as Part of the Asia-Pacific Regional Security 

System 

The article dwells on the importance of regulating the nuclear issue 

for the Asia-Pacific region in the context of increasing number of conflicts 

between states. The main objective of the article is to study the 

characteristics of the development of the nuclear deterrence policy of the 

region. Over the last twenty years, the problem of nuclear deterrence has 

become more acute: the proliferation of nuclear weapons in the context of 

globalization is becoming increasingly uncontrolled, which allows both states 

and non-governmental entities, organizations, and international terrorist 

groups to obtain them. In this regard, there is an urgent need to revise the 

security policy of the region, to reduce it to unified rules with a clearly 

defined control mechanism. The five-year extension of the New Start                

(SNV-III) Treaty by the United States of America and the Russian Federation 

illustrates both the need to support established arms-control rules and the 

apparent lack of time to develop an alternative that could bring China, whose 

potential continues to grow, into the dialogue. The instability of the region is 

also significantly affected by the problem of the Korean Peninsula and the 
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issue of nuclear deterrence in North Korea. On the path to nuclear 

disarmament, the countries of the region must successfully pass the stage of 

maximizing their arsenal and finding new ways to guarantee further non-

proliferation. Until this goal is achieved, the policy of nuclear deterrence 

remains at the centre of focus. The article proves the imperfection of the 

current security system in the region. The study identified the main threats to 

regional and trans-regional stability and proposed a new mechanism for 

collective security. 

Key words: Asia-Pacific region; nuclear deterrence; the Korean 

problem; the security system; the nuclear threat. 

 

Струкова Ксения, студентка, Киевский национальный 

университет культуры и искусств, г. Киев, Украина 

Политика ядерного сдерживания как составляющая современной 

системы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона 

В статье рассматривается важность регулирования ядерного 

вопроса для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в условиях 

усиления конфликтности между государствами. Целью статьи является 

исследование особенностей формирования политики региона в сфере 

ядерного сдерживания. За последние двадцать лет проблема 

ядерного сдерживания обострилась: распространение ядерного оружия 

в условиях глобализации становится все более неконтролируемым, 

что позволяет получать его как государствам, так и негосударственным 

образованиям, организациям, международным террористическим 

группировкам. В связи с этим появляется насущная необходимость 

в пересмотре политики безопасности региона, сведение ее 

к унифицированным правилам с четко прописанным механизмом 

контроля. Продление Соединенными Штатами Америки и Российской 

Федерацией СНВ-III сроком на пять лет одновременно демонстрирует 

необходимость поддержки устоявшихся правил контроля и очевидную 

нехватку времени на разработку альтернативы, которая могла бы 

привлечь к диалогу Китай, чей потенциал продолжает расти. 

Значительное влияние на нестабильность региона также оказывает 

проблема Корейского полуострова и вопрос ядерного сдерживания 
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Северной Кореи. На пути к ядерному разоружению страны региона 

должны успешно пройти этап максимального сокращения арсенала 

и найти новые гарантии дальнейшего нераспространения. Пока эти 

цели не будут достигнуты, в центре фокуса остается политика ядерного 

сдерживания. В статье доказывается несовершенство современной 

системы безопасности региона. По результатам проведенного 

исследования установлено главные факторы, угрожающие 

региональной и трансрегиональной стабильности, а также предложен 

новый механизм обеспечения коллективной безопасности. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион; ядерное 

сдерживание; корейская проблема; система безопасности; ядерная 

угроза. 

 

Вступ 

За останні тридцять років кількість протиріч на міжнародній 

арені поступово зростала і досягла тієї точки, коли будь-який серйозний 

конфлікт чи криза у міждержавних відносинах може дати початок 

ядерній війні. Для АТР ця перспектива особливо небезпечна, адже рівно 

половина з восьми (офіційних) держав-учасниць ядерного клубу 

знаходяться саме тут. Окрім того, напружені відносини між Росією та 

США, а також неврегульоване ядерне питання на корейському півострові 

вже досить тривалий час ставлять під загрозу існуючий баланс сил. 

Найгірший прогноз у разі конфлікту означатиме, що більше  

12 тис. боєголовок, які станом на 2020 р. знаходились в наявності у двох 

наддержав, щонайбільше за годину обміну ядерними ударами можуть 

спричинити загибель десятків мільйонів людей. У даних умовах політика 

ядерного стримування розглядається як єдиний доступний засіб 

підтримання миру і стабільності, а питання роззброєння вбачається 

наразі недосяжним. 

Проблема безпекової інфраструктури АТР полягає в тому, 

що з 200 багатосторонніх міжнародних організацій, що виступають 

майданчиками для співпраці країн АТР, ефективність багатьох обмежена 

географічними рамками та вузькою спеціалізацією (Rolfe, 2008, р. 102). 

Жодна з них не охоплює усі держави регіону, не має чіткої єдиної 
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політики з приводу нерозповсюдження ядерної зброї, обов’язкових 

гарантій утримання від нанесення першого удару, недопущення 

подальшої модернізації арсеналів. Фактично, політика ядерного 

стримування регіону базується на двосторонніх та багатосторонніх 

угодах. Такий формат неідеальний: міжнародний договір, по-перше, 

не може бути гарантією сам по собі і за його виконанням повинні 

слідкувати достатньо впливові держави-члени, а по-друге – умовам угод 

часто бракує конкретики. Наприклад, Договору про заборону ядерних 

випробувань сильно не вистачає чітко прописаної заборони на 

вдосконалення існуючої зброї – тобто нічого не утримує країни від того, 

щоб одночасно зменшувати кількість ядерних боєголовок за планом 

двосторонньої угоди і вдосконалювати ті, що лишились на озброєнні. 

Відсутність єдиної безпекової структури (за зразком НАТО, наприклад) 

є однією з причин, чому політика ядерного стримування у регіоні має 

важливе значення: для контролю ситуації, що склалась через 

неврегульовані територіальні суперечки: між Японією та Росією, 

Південною та Північною Кореєю, Китаєм, Філіппінами тощо. Враховуючи 

можливі наслідки відкритих конфліктів, ядерна зброя розглядається не 

як засіб ведення війн, а радше як засіб їх попередження та політичний 

інструмент тиску.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Серед українців дослідження на тему сучасної політики ядерного 

стримування в АТР проводились П. Тригубом (Tryhub, 2012). 

Розглядали загальну проблематику ядерного стримування та 

нерозповсюдження ядерної зброї науковці С. Пономарьов (Ponamarev, 

2020), А. Арбатов (Arbatov, 2018), Г. Еванс (Evans, 2013), В. Дворкін 

(Dvorkin, 2012). 

Формулювання цілей статті 

Метою написання статті є дослідження особливостей політики 

ядерного стримування країн АТР в умовах загострення гонки озброєнь та 

невирішених територіальних конфліктів, вироблення пропозицій щодо 

вдосконалення інструментів політики безпеки. Для досягнення 

поставлених цілей, необхідно вирішити наступні завдання: 

– вивчити формат безпекової системи регіону; 
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– визначити недоліки існуючої системи колективної безпеки; 

– переглянути актуальність взаємного стримування; 

– сформулювати пропозиції щодо заміни неефективних 

інструментів безпекової політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Динаміка двосторонніх відносин між державами Азійсько-

Тихоокеанського регіону у 2020 р. остаточно довела потребу формування 

нових механізмів безпеки. Якщо у європейської системи безпеки є НАТО, 

чия першочергова задача полягає саме у стримуванні можливого 

ядерного удару, то на теренах АТР аналогічного інституту немає, тому 

політика ядерного стримування здійснюється за рахунок двосторонніх та 

багатосторонніх угод. Проблема такого механізму полягає у тому, що 

йому бракує елементу примусу: порушення домовленостей фактично не 

тягне за собою відчутних наслідків, тому їх ефективність досить сумнівна. 

Окрім цього, найголовніші договори щодо регулювання питання ядерної  

зброї або вже завершили строк дії, або припинять свою дію найближчим 

часом. 

Особливість сфери безпеки регіону полягає у тому, що жодна 

з багатосторонніх установ і організацій не гарантує і навіть не сприяє 

забезпеченню безпеки у системному розумінні . Найбільш наближена до  

поняття всеохоплюючої організація АСЕАН – її спрямованість включає 

велике коло питань, майже всі області регіональної діяльності, а на 

певному рівні можуть регулюватись і деякі відносини в галузі безпеки між 

країнами-членами, але це все ще не інститут безпеки на зразок ОБСЄ чи 

НАТО. Як такої загальної системи колективної безпеки регіон не має 

і безпекова складова функціонує в рамках існуючої правової бази та 

двосторонніх угод. Прикладом можуть слугувати окремі угоди про 

оборону США з Японією, Республікою Корея, Філіппінами, Тайванем 

(Кulinich, 2014, р. 7) 

Не дивлячись на те, що Сполучені Штати та Росія за договором   

СНО-III («Договір між Сполученими Штатами Америки і Російською 

Федерацією про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження 

стратегічних наступальних озброєнь») до 2021 р. планово скорочували 

свій арсенал, вони все ще домінують над усіма іншими членами ядерного 
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клубу. Є логічним, що для інших держав АТР, які не мають жодної 

боєголовки на озброєнні і чий військовий потенціал досить 

неоднорідний, політика ядерного стримування має першочергову 

важливість. Зменшення кількості атомної зброї в умовах модернізації 

наявних боєприпасів, фактично, вже не може бути гарантією того, 

що держава рухається в бік відмови від такої зброї в майбутньому. За час  

президенства Д. Трампа можна було спостерігати занепокоєння світової 

спільноти, щодо можливої денонсації угоди 2010 р., але після того, 

як у лютому 2021 р. строк її дії сплинув, сторони домовились про 

її подовження на наступні п’ять років, впродовж яких планується 

розробка нового механізму. Попередньо, у 2020 р. Д. Трамп відмовився 

від Договору про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО), 

а лідер КНДР Кім Чен Ин – від мораторію на запуск ядерних ракет. Таким 

чином, 2021 рік стає переламним моментом для системи безпеки 

регіону. 

Проблема простежується і у поведінці усіх членів Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ): ядерна політика, яку вони 

проводять в останні роки все більше відходить від початкової мети 

Договору і спрямовується в бік індивідуальних інтересів. Члени не лише 

ігнорують зобов’язання по нерозповсюдженню і експорту, але і йдуть 

всупереч домовленостям про курс на політику роззброєння, які між іншим 

були основною гарантією для країн, що відмовились від своєї ядерної 

зброї (Statement by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine…, 2020). 

Відсутність міжнародних домовленостей як механізму контролю 

у даному випадку цілком вірогідно може призвести до нової гонки 

озброєнь, а будь-який конфлікт на локальному рівні за відсутності 

необхідних обмежень може перетворитись на регіональний. 

Стримуючим фактором у політиці США та Росії наразі є приблизний 

паритет сил, який означає, що будь-яка сторона може завдати 

аналогічний удар у відповідь. Тим не менш, постає питання, 

які механізми забезпечення безпеки та стабільності в регіоні прийдуть 

на заміну СНО-III, адже цілком очевидно, що участь у миротворчих 

процесах міжнародних інституцій, зокрема ООН, вже тривалий час 

не може вважатись дієвим методом мирного врегулювання. Стрімкими 
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кроками у розвитку свого арсеналу слідує за США та Росією Китай, 

ядерний потенціал якого ставить державу на третє місце у регіоні. 

Зовнішньополітичне відомство США переконане, що на найближче 

десятиліття заплановано подвоєння ядерного арсеналу КНР (Annual 

Report to Congress, 2020, р. 9). Хоча китайська сторона традиційно має 

інший погляд на ядерне питання і вірить у дипломатичні засоби 

регулювання, теоретично варіант нарощування озброєння можливий 

і у фінансовому плані, і у технологічному. Офіційна доктрина Китаю, 

на відміну від усіх інших членів ядерного клубу, проголошує зобов'язання 

не наносити перший удар, а пріоритет держава надає ідеології 

підтриманню миру та безпеки як у Східній Азії, так і в АТР загалом. Разом 

з тим, якщо США та Росія мають відносини побудовані на принципі 

взаємного стримування, то Китай, як і Північна Корея такого паритету 

ні з ким конкретно не мають. 

Регіональні лідери ядерного клубу – США, Росія, Китай вбачають 

у ядерній зброї превентивний захід, який нейтралізує потенційну загрозу, 

а менш сильні держави, у свою чергу, знаходяться під їх протекцією 

(Evans, 2014, р. 93). Такий формат відносин підтримується між США та 

Японією, США та Південною Кореєю і входить до поняття «розширеного 

ядерного стримування» (Anichkina, 2012, p. 66). У Східній Азії США також 

взяли зобов’язання по договорам про взаємну оборону з Філіппінами 

і Тайванем, що робить політику Америки неоднозначною через 

існуючий конфлікт Тайвань-Китай (Manning, 2014, р. 1). Підтримання 

ефективної політики розширеного стримування має складатись 

з кількох компонентів. Вони стосуються відносин з державами-

союзниками і потенційними супротивниками. Необхідно, по-перше, 

переконати супротивників у тому, що ризики внаслідок агресії 

переважають будь-яку вигоду, а по-друге переконати союзників у вашій 

здатності виконувати перед ними свої зобов'язання в сфері безпеки. 

Власне явище «ядерної парасольки», коли ядерна держава надає 

гарантії країнам, що не мають ядерної зброї, в АТР переважно 

представлено у форматі двосторонніх та багатосторонніх угод з США, 

що брали на себе таку роль ще за часів Холодної війни. 

Яскравий приклад політики розширеного ядерного стримування  



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

279 

представлено на Корейському півострові – Північна Корея, хоча і має 

невеликий арсенал, провокує інших членів ядерного клубу 

випробуваннями і тим самим підштовхує свого південного сусіда до 

ще тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами Америки. До речі, 

випробування проводяться без огляду на те, що членство КНДР залишила 

членство в ДНЯЗ ще у 2003 p. США в свою чергу продовжують слідкувати 

за обережними контактами на півострові, що поновились із приходом до 

влади Мун Дже Іна, а також намагаються контролювати переговорні 

процеси з приводу примирення. Складно сказати, допомагає таке 

втручання процесу чи шкодить. Спільні зусилля США та Республіки Корея, 

спрямовані на денуклеаризацію острова, ускладняються ще й тим, 

що Північна Корея частіше ігнорує зобов’язання на папері, ніж виконує 

їх (Denisov, 2015, р. 187). Питання ядерного статусу КНДР залишається 

актуальною міжнародною проблемою щонайменше останні п’ять років. 

Складність його вирішення полягає знову ж таки у відсутності «єдиного 

фронту»: кожен учасник переговорного процесу прагне до вирішення 

проблеми відповідно до своїх інтересів та уявлень, відчувається брак 

безпекової структури, яка могла б приймати загальнообов’язкові 

рішення. 

У 2016 р. Барак Обама оголосив, що США, будучи єдиною країною, 

що застосовувала ядерну зброю, ставлять собі за мету на майбутнє 

повністю її ліквідувати та допомагати з процесом ліквідації іншим 

ядерним державам. Останні декілька років можна спостерігати, що Росія, 

хоча і не відмовлялась від виконання зобов’язань по угоді СНО-ІІІ, 

але продовжувала паралельно модернізувати арсенал. Можна 

припустити, що планів США адміністрація В. Путіна не підтримує. 

Не дивлячись на те, що обидві держави позиціонують себе, як миротворці 

в регіоні, лише Китай офіційно зобов’язався не наносити перший ударі 

не використовувати його як погрозу, засіб маніпуляції тощо (Evans, 

2014, р. 95). Росія дипломатично залишає за собою право на 

використання ядерної зброї у відповідь на, фактично, будь-яку військову 

загрозу собі чи союзникам (Basic Principles of State Policy of the Russian 

Federation…, 2020). Таке формулювання залишає простір для зручних 

інтерпретацій. Якщо Росія за якихось умов першою скористається або 
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загрожуватиме ядерною зброєю, вона може апелювати до того, 

що запобігатиме удару від НАТО чи США, виправдовуючи власну 

агресію. 

Таким чином, станом на початок 2021 р. безпекова система 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, яка традиційно тримається 

на міжнародних угодах, залишається у стані невизначеності. Політика 

ядерного стримування фактично визнається лише Росією і США, так як 

складні відносини, що тримаються на паритеті, історично тягнуться вже 

близько 60 років – від появи доктрини «взаємного гарантованого 

знищення». Стосовно розширеної політики ядерного стримування, 

де США тримає під своєю парасолькою Південно-східну Азію, то союзники 

радше за все погодяться, що навіть якщо ядерний арсенал Америки 

і не попередить будь-яку кризу, тим не менше у світі, якому останні 

декілька років прогнозують початок третьої світової війни, наявність 

партнера з найбільшими запасами стратегічної зброї відіграє важливу 

роль. Для більш ефективної організації регіональної кооперації з питань 

безпеки, неядерні держави повинні усвідомити, що стабільності 

в нинішніх умовах можна досягти лише, якщо організувати більш 

системний підхід до вирішення питань. Домінування двох ядерних країн 

може продовжувати бути ефективним у стримуванні ядерної загрози, 

але в перспективі гарантує лише подальше замкнене коло зростання 

напруженості у субрегіонах і провокує нарощування ядерної зброї. 

Менталітет «холодної війни» дестабілізує регіон, тому непоганим 

варіантом контролю було б створення всеосяжної регіональної 

безпекової організації за змішаним зразком: з досвіду НАТО та АСЕАН. 

Висновки 

Отже, щоб і далі уникати кризових ситуацій серед вже існуючих 

осередків напруженості Азійсько-Тихоокеанського регіону, члени 

ядерного клубу і зацікавлені держави, такі як Південна Корея, Австралія, 

Японія продовжать розглядати ядерну зброю, свою і союзників, 

як гарантію стабільності. З цього випливає, що політика ядерного 

стримування лишатиметься одною з головних складових системи 

безпеки АТР. Що стосується питання можливого ядерного роззброєння та 

політики нерозповсюдження, то до регіону все ще входять кілька 
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наймогутніших ядерних держав та країн, що не підписали Договір про 

нерозповсюдження (ДНЯЗ): Росія, США, Китай, Пакистан та Індія (якщо  

зараховувати їх до АТР) та Північна Корея, тому питання навряд чи буде 

на порядку денному у найближчі 5 років). Тим не менше, щоб поступово 

знизити градус загрози, доцільним планом на майбутні 10 років було б 

створення нового механізму контролю, який включав би не лише Росію та 

Сполучені Штати Америки. Актуальним лишається запитання 

виправданості на сучасному етапі політики ядерного стримування. 

Нарощування і розгортання зброї створює парадокс. Володіння ядерною 

зброєю спрямоване на зменшення вразливості до ядерної атаки з боку 

умовного ворога, але у той же час вразливість виникає з наявності зброї 

у інших держав і теоретичної можливості застосування такої зброї. 

Це не найгірший спосіб підтримання безпеки, але не досконалий: у роки 

Холодної війни він провокував розгортання гонки озброєнь і наразі 

стикається зі схожою ситуацією. У перспективі, якщо держави АТР 

хочуть зростання стабільності та гарантій миру, вони мають переглянути 

свої погляди на регіональну архітектури безпеки і вже у 2021 р. почати 

робити кроки до побудови змістовного спільного діалогу. Досягти 

поставлених задач можливо завдяки виваженим дипломатичним 

ініціативам, інтенсифікації співпраці між лідерами. 
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ПРОПАГАНДА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ 

 

У статті розглядається поняття пропаганди, її значення, види, 

мета та завдання. Досліджено випадки поширення пропагандистської 

інформації в період українсько-російської війни. Розглядається вплив 

російської маніпуляції на свідомість громадян України та Російської 

Федерації. Проаналізовано ключові ЗМІ, які транслюють фейкову 

інформацію з метою провокації та обману нації. Також були досліджені 

теми щодо України, які найчастіше висвітлювались засобами масової 

інформації у країні-агресора. У ході аналізу фейкової інформації з боку 

Російської Федерації виявилось, що пропаганда існувала давно – ще до 

подій Революції Гідності та окупації Криму і Донбасу, та проникла майже 

у всі сфери життя. Розкрито завдання російської дезінформації, 

яке полягає у дискредитуванні України на міжнародній арені та 

підриванні національного духу і єдності. Під час дослідження було 

проаналізовано ключові матеріали науковців та спеціалістів в області 

інформаційної політики. У центр наукової статті винесено види 
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російської пропаганди, її методи та випадки прояву. У висновку 

зазначені рекомендації щодо запобігання та захисту від пропаганди та 

маніпуляції. Визначено, що держава повинна проводити різноманітні 

заходи, які підвищують обізнаність населення в питаннях інформаційної 

політики та пояснюють загрозу маніпулювання свідомістю, а ЗМІ мають 

ретельніше фільтрувати матеріали для публікації та транслювання. 

Наразі пропаганда залишається однією із стратегій країни-агресора, яка 

потужно впливає на свідомість українського населення та громадян 

Російської Федерації. Численні випадки дезінформації, особливо після 

гарячих подій 2014 року доводять, що російські наративи та методи 

пропаганди продемонстрували свою ефективність на високому рівні. 

Варто зауважити, що поширення пропаганди та маніпуляція – це 

ретельно продуманий план, який включає в себе аналізування реакції 

аудиторії на різні технічні прийоми та визначення поведінки людей, 

аналізування контексту новин, тестування різноманітних методів для 

максимізації ефекту. Пропаганду неможливо повністю викорінити, 

але реально контролювати вхідну інформацію.  

Ключові слова: пропаганда; маніпуляція; зомбування; війна. 
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Propaganda, Manipulation and Zombing in the Mass Media During 

the Ukrainian-Russian War 

The article considers the concept of propaganda, its meaning, types, 

purpose and objectives. Cases of dissemination of propaganda information 

during the Ukrainian-Russian war have been studied. The influence of Russian 

manipulation on the consciousness of citizens of Ukraine and the Russian 

Federation is considered. Key media outlets that broadcast fake information to 

provoke and deceive the nation were analyzed. Topics concerning Ukraine, 

which were most often covered by the media in the aggressor country, were 

also studied. During the analysis of fake information from the Russian 

Federation, it turned out that propaganda existed for a long time – even before 

the events of the Revolution of Dignity and the occupation of Crimea and 

Donbas, and penetrated into almost all spheres of life. The task of Russian 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  

у сфері міжнародних відносин, 2021 

 

285 

disinformation, which is to discredit Ukraine in the international arena and 

undermine national spirit and unity, has been revealed. During the study, key 

materials of scientists and specialists in the field of information policy were 

analyzed. The centre of the scientific article includes the types of Russian 

propaganda, its methods and cases of manifestation. The conclusion contains 

recommendations for prevention and protection from propaganda and 

manipulation. It is determined that the state should carry out various 

measures that raise public awareness of information policy and explain the 

threat of manipulation of consciousness, and the media should more carefully 

filter materials for publication and broadcasting. At present, propaganda 

remains one of the strategies of the aggressor country, which strongly 

influences the consciousness of the Ukrainian population and citizens of the 

Russian Federation. Numerous cases of misinformation, especially after the 

hot events of 2014, prove that Russian narratives and methods of propaganda 

have demonstrated their effectiveness at a high level. It is worth noting that 

the dissemination of propaganda and manipulation is a carefully thought-out 

plan that includes analyzing the audience's reaction to various techniques and 

determining people's behaviour, analyzing the context of news, testing various 

methods to maximize the effect. It is impossible to completely eradicate 

propaganda, but to really control the input information. 

Key words: propaganda; manipulation; zombing; war. 
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Пропаганда, манипуляция и зомбирование в средствах 

массовой информации в период украинско-российской войны 

В статье рассматривается понятие пропаганды, ее значение, виды, 

цели и задачи. Исследованы случаи распространения пропагандистской 

информации в период украино-российской войны. Рассматривается 

влияние российской манипуляции на сознание граждан Украины и 

Российской Федерации. Проанализированы ключевые СМИ, которые 

транслируют фейковую информацию с целью провокации и обмана 

нации. Также были исследованы темы по Украине, которые чаще всего 

освещались средствами массовой информации в стране-агрессора. В ходе 
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анализа фейковой информации со стороны Российской Федерации 

оказалось, что пропаганда существовала давно – еще до событий 

Революции Достоинства и оккупации Крыма и Донбасса, и проникла 

почти во все сферы жизни. Раскрыта задача российской дезинформации, 

которая заключается в дискредитации Украины на международной 

арене и подрыве национального духа и единства. В ходе исследования 

были проанализированы ключевые материалы ученых и специалистов в 

области информационной политики. В центр научной статьи вынесено 

виды российской пропаганды, ее методы и случаи проявления. 

В заключении указаны рекомендации по предотвращению и защите от 

пропаганды и манипуляции. Определено, что государство должно 

проводить различные мероприятия, повышающие осведомленность 

населения в вопросах информационной политики, и объясняющие 

угрозу манипулирования сознанием, а СМИ должны тщательно 

фильтровать материалы для публикации и трансляции. Сейчас 

пропаганда остается одной из стратегий страны-агрессора, которая 

оказывает влияние на сознание украинского населения и граждан 

Российской Федерации. Многочисленные случаи дезинформации, 

особенно после горячих событий 2014 года доказывают, что российские 

нарративы и методы пропаганды продемонстрировали свою 

эффективность на высоком уровне. Стоит заметить, что 

распространение пропаганды и манипуляция – это тщательно 

продуманный план, который включает в себя анализ реакции аудитории 

на различные технические приемы и определения поведения людей, 

анализ контекста новостей, тестирование различных методов для 

максимизации эффекта. Пропаганду невозможно полностью искоренить, 

но реально контролировать входную информацию. 

Ключевые слова: пропаганда; манипуляция; зомбирование; 

война. 

 

Вступ 

Україна вже майже 7 років знаходиться у стані війни з країною-

сусідом Російською Федерацією. За цей час наша держава потерпала 

не лише від військової агресії, але і перебувала під прицілом російських 
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мас-медіа. Росія проводить активну інформаційну політику проти 

України та використовує методи пропаганди на телебаченні та в 

інтернет-мережі. Дезінформація потужно впливає на свідомість не лише 

громадян України, а і Росії, що ще більше загострює відносини між 

країнами. 

Конституція України визначає забезпечення інформаційної 

безпеки України однією з найважливіших функцій держави. Проте із 

появою відкритого інформаційного простору та сучасних пристроїв 

зв’язку поширення пропаганди контролювати дуже важко.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Українські журналісти, соціологи та науковці випустили чимало 

публікацій на тему поширення російської пропаганди. Серед експертів в 

області інформаційної політики можна виділити: Д. Золотухіна, екс-

заступника міністра інформаційної політики України (2017–2019 рр.), 

який у своїй праці «Біла книга спеціальних інформаційних операцій 

проти України 2014–2018» разом з колективом експертів висвітлив 

підбірку фейків російської пропаганди та продемонстрував найбільш 

часто використовувані теми в інформаційних атаках проти України, 

Г. Почепцова, автор численних книг та статей про комунікаційні 

технології, Н. Еляшевську, автора статті «Вразливість України до 

інформаційної війни». Інформаційно-психологічний, семантичний, 

технологічний та силовий аспекти демонстрували В. О. Жадько, 

О. І. Клименко, П. П. Куляс, О. Т. Марків, Ю. С. Полтавець, О. І. Харитоненко, 

О. В. Харчук, С. В. Шевчук. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми 

У даній статі було здійснено аналіз основних методів російської 

пропаганди та її вплив на свідомість громадян України та Російської 

Федерації. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження матеріалів засобів масової інформації 

в період українсько-російської війни. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Виникнення терміну «пропаганда» науковці пов’язують з назвою 

католицького утворення «Конгрегація поширення віри», заснованою 
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папою Григорієм XV у 1622 р. (Kutska, 2017, p. 3). Це поняття спочатку 

використовувалось в нейтральному контексті, однак через непрофесійну 

діяльність певної частини ЗМІ пропаганда асоціюється із негативним та 

деструкційним явищем. Термін «пропаганда» не мав широкого 

поширення до поч. XX ст., коли його стали застосовувати для опису 

тактики переконання, що використовувалася в ході Першої світової 

війни, і методів, якими пізніше користувалися тоталітарні режими. 

З початком російської агресії проти України та Революції гідності 

2014 р., термін «пропаганда» увійшов в активний словник українських 

громадян. Наука пропонує різні підходи до трактування даного 

визначення. Зокрема, у політичній енциклопедії надається такий термін: 

«Пропаганда – це дії, спрямовані на системне поширення та активну 

популяризацію ідей, учень, поглядів, знань, міфів, стереотипів тощо з 

метою формування певного світогляду, корегування системи цінностей, 

створення необхідного емоційного фону для здійснення впливу на 

поведінку окремої людини або суспільства в цілому» (Politychna 

encyklopediia, 2011, p. 610)  

Г. Почепцов охарактеризував пропаганду як «інтенсивні 

комунікативні процеси, які мають на меті зміну поведінки аудиторії, на 

яку вони налаштовані» (Pocheptsov, 2015). Американські дослідники 

Ґарт Джоветт і Вікторія О’Доннел дали наступне визначення: 

«Пропаганда являє собою форму комунікації, яка відрізняється від 

навіювання тим, що прагне домогтися реакції, що сприяє реалізації 

бажаних самим пропагандистом цілей. Навіювання засноване на 

принципі взаємодії і прагне задовольнити потреби як того, хто вселяє, 

так і об'єкта навіювання. Модель пропаганди описує, яким чином 

елементи інформаційної комунікації і комунікації навіювання можна 

інкорпорувати в пропагандистську комунікацію» (Jowett, O'Donnel, 2001). 

Ще один американський науковець, професор психології Еліот 

Аронсон зазначає, що пропаганда характеризувала поширення 

упереджених ідей і думок, які нерідко супроводжувались обманом. Проте 

після численних досліджень виявилось, що пропаганда не є виключно 

здобутком «злочинних» і тоталітарних режимів і часто містить не лише 

хитрі прийоми маніпуляції. Відтоді термін «пропаганда» став означати 
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масове «навіювання» або вплив за допомогою маніпуляції символами і 

психологією індивідуума. Пропаганда включає уміле застосування 

образів, гасел і символів, що грає на наших упередженнях та емоціях; це 

розповсюдження будь-якої точки зору таким чином і з такою кінцевою 

метою, щоб одержувач даного звернення приходив до «добровільного» 

прийняття цієї позиції, як якщо б вона була його власної (Aronson, 2003, 

p. 16). 

Використання пропаганди бере початок від зародження людської 

цивілізації як такої. Збережені ієрогліфічні письмена єгиптян і народів 

Центральної Америки (ацтеків, сапотеків і майя) дуже упереджено 

описують «історію». 

Згідно з джерелом та природою повідомлення пропонують 

наступну класифікацію пропаганди: 

– біла пропаганда; 

– чорна пропаганда; 

– сіра пропаганда. 

Біла пропаганда характеризується тим, що інформація надходить 

аудиторії з відкритого джерела, має м’які методи переконання та 

однобічну аргументацію фактів. 

Інформація з чорної пропаганди подається під одним джерелом, за 

яким маскується справжнє. Зазвичай, такий спосіб використовують 

країни-вороги або організації з поганою репутацією. 

Сіру пропаганду описують як «пропаганду без визначеного 

джерела». Основна ціль такого методу – змусити ворога повірити в 

фейкову інформацію за допомогою «солом’яних аргументів», тобто 

представити слабшу частину аргументу опонента, перекрутити слова. 

Дана техніка розповсюджена в мас-медіа. 

В. Сороченко у своїй книзі «Енциклопедія методів пропаганди» 

описав більше 30 технік пропаганди. Найпоширенішими із них є: 

– «Анонімний авторитет» – відноситься до сірої пропаганди, часто 

використовується в ЗМІ. Відомо, що одним із найефективніших методів 

впливу є звернення до авторитету (релігійного, політичного, наукового 

лідерів), при цьому ім’я не зазначається.  

– «Буденна розповідь» – використовується для адаптації людини 
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до негативної інформації. Зазвичай в ЗМІ такий прийом застосовують, 

щоб прищепити спокійну реакцію людей до насилля, вбивств, злочинної 

діяльності. Дана практика до сих пір актуальна для Російської Федерації, 

де відбуваються масові акції протесту з жорстоким ОМОНом та 

сльозоточивим газом, а засоби масової інформації буденним і діловим 

тоном, без емоцій розповідають про черговий мітинг, в якому 

правоохоронні органи змушені були застосувати силу. 

– «Ефект присутності» – техніку часто використовують при 

імітації подій в гарячих точках. Журналісти створюють бойову 

обстановку за допомогою різких рухів камери та порушення 

зфокусованості, а в цей час за кадром можуть лунати постріли, вибухи, 

крики людей. Цей прийом доволі сильно впливає на людську свідомість, 

адже створюється ілюзія достовірності і відчуття реальності. 

– «Інформаційна блокада» – на сьогодні даний метод супроводжує 

майже всі воєнні конфлікти. В аналітичній записці МВС Росії 

зазначалось: «Там, де ціна інформації виражається в людських життях, 

не може бути місця демократії, гласності і так званого об'єктивного 

висвітлення подій ... ». Даний метод пропаганди окреслює створення 

інформаційного вакууму по якомусь питанню з майбутнім поширенням 

тенденційної інформації про нього. Часто виникають такі ситуації, коли 

відповідні органи державної влади навмисно блокують інформацію з 

будь-якої проблеми, а потім видають її в безальтернативному режимі. 

Так як суспільство цікавиться даним питанням, вигідна для влади 

інформація отримує максимальне поширення. Це дозволяє забезпечити 

єдину інтерпретацію подій і представляє, по суті, масове зомбування 

людей. В цьому випадку фіксована позиція ЗМІ не підлягає зміні, тому 

інша точка зору практично недоступна для широкої аудиторії 

(Sorochenko, 2002). 

Аналітик Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва 

П. Бурковський у своїй статті «Російська пропаганда про події в Україні: 

тенденції 2014–2016 років» писав, що російській ЗМІ в цей період 

виражали пропаганду у вигляді одноманітних розповідей та їх 

синхронне поширення всіма доступними каналами комунікації.  

Цікавим є дослідження веб-ресурсу «Інститут масової інформації» 
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у 2019 р. Журналісти провели якісний та кількісний контент-аналіз, в 

якому розглянули можливу присутність російської пропаганди та 

маніпуляції в українських ЗМІ, а також визначили схожість тем, 

емоційного забарвлення, маніпулятивних технік на російських та 

українських новинних сайтах. 

Результати дослідження показали, що такі українські ресурси, як 

«Cтрана.ua», «Newsone.ua», «Вести», «112.ua», «znaj.ua» розповсюджують 

новини з російським наративом, а також слугують ключовим 

інформаційним джерелом для російських ЗМІ. 

Україна, окупація Криму та Донбасу були основною темою для 

обговорення в медіапросторі Російської Федерації. Ось перелік тем, які 

найчастіше висвітлювались в ЗМІ країни-агресора за період  

з 8 по 15 лютого 2019 року: 

– порушення українською стороною перемир’я та обстріл «ДНР», 

«ЛНР» Україною. Також, транслювались повідомлення, в яких 

стверджували про відсутність російської армії на Донбасі. Загалом, 

відсоток таких новин становить 21,7 %; 

– піднімались теми про вибори в Україні, де було зафіксовано 

велику кількість порушення. В російських ЗМІ лунала інформація про 

нелегітимність виборів, через недопущення російських спостерігачів. 

Було виявлено 16 % таких тем;  

– 8 % інформації стосувались релігії – православної церкви 

України, підпали УПЦ МП;  

– у російських засобах масової інформації висвітлювались теми 

про зраду та збіднення України, цитувались відомі політики, які 

розповідали про хвороби. Журналісти змальовували Україну, як колонію, 

неонацистську країну та державу, яка винищується. Загалом, таких тем 

було 5,1 %.  

Багато хто з нас вже звик, що війна на Сході зображується в такий 

спосіб, що українська сторона першою нападає на війська РФ та сприяє 

планомірному нарощуванню військової могутності держави. Наприклад, 

ось так лунають заголовки на російських веб-сайтах: «В ДНР призвали 

ОБСЕ способствовать прекращению агрессии украинских силовиков», 

RT; «Украинские силовики открыли огонь по жилым районам, заявили в 
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ЛНР», «РИАНовости». 

Гучною новиною стала заява представника ОБСЄ, який повідомив, 

що російських військ в Україні – немає. Звичайно, ця публікація 

виявилась фейковою. Проте, українські онлайн-ресурси (112.ua, 

NewsOne) скопіювали дану новину та поширили її серед громадян 

України. 

Росія використовували і продовжує використовувати різні методи 

ведення інформаційної війни. Можна спостерігати, що тактика 

російських ЗМІ змінювалась від наголошення на прагненні до свободи до 

пропаганди, яка направлена на приховування та викривлення 

інформації про збройну агресію проти України.  

Від російської пропаганди постраждали громадяни не лише 

України, але і самі росіяни. Ще з початку набуття незалежності України 

Російська Федерація латентно поширювала фейкову інформацію. За час 

правління колишнього президента В. Януковича пропаганда країни-

агресора набула більш інтенсивного характеру. 

Наразі російська пропаганда проникла майже в усі сфери 

людського життя. Один із членів комісії Держкіно України заявив, що у 

Росії виробляють «фашистську» телепродукцію навіть для дітей. 

Яскравим прикладом пропагандистського російського фільму є серіал 

«Якщо завтра в похід». Наразі дана стрічка заборонена на українському 

телебаченні. Фільм був знятий ще в 2004 р. і також розрахований на 

дитячу аудиторію. У серіалі зображуються міжнаціональні конфлікти 

між українськими та російськими дітлахами та в цілому між 

громадянами в Криму. Стрічка, яка має ще другу назву «Таємниця 

«Вовчої пащі» висвітлює українців ідіотами та дурнями, в той час, як 

росіян показує вихованими, інтелігентними та патріотичними. І це лише 

один із багатьох прикладів.  

Після набуття чинності закону «Про захист інформаційного 

простору» на українському телебаченні залишилось приблизно 29 %, 

тоді як раніше було 30 %. Це означає, що частка телепродуктів 

російського виробництва практично не зменшились. Можна зробити 

висновок, що Україна стримано реагує на інформаційну пропаганду в 

сфері кіно зі сторони Російської Федерації.   
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Ще одним цікавим прикладом, де яскраво показується російське 

зомбування та маніпуляції, є YouTube-блог українського блогера 

А. Карпова, відомого на просторах інтернету як Андрій Полтава. Він є 

творцем та ведучим шоу «ВАТА ШОУ». Його основна діяльність як 

блогера полягає в тому, що він бесідує із росіянами на сервісі Чат 

Рулетка на політичні теми. До речі, в Російській Федерації був навіть 

гучний скандал щодо даного формату шоу. 

Як виявилось, деякі громадяни Росії з віддалених куточків країни 

(Приморський край) навіть не чули про те, що відбувається зараз на 

Донбасі та в Криму. Ведучий шоу Андрій Полтава провів короткий 

екскурс в події 2014 р., а люди по іншу сторону екрану дивувались та 

задавали питання. 

Звичайно, траплялись як адекватні громадяни, так і ті, які люто 

сперечались і говорили суцільну нісенітницю, принижували українську 

націю та виражались нецензурною лексикою в сторону України. Це ще 

раз доказує про наслідки російського зомбування та пропаганди.  

Висновки 

Російська пропаганда проникла в українські ЗМІ та в цілому в 

Україні ще до подій в 2014 р. Лише після Революції Гідності та окупації 

Криму, Донбасу, інформаційна війна стала проявлятись в агресивних 

формах. З розвитком діджиталізації та появою нових соціальних мережах 

(наприклад, Телеграм), де інформація складно контролювати, 

відбуваються витоки даних та активне розповсюдження фейкових 

новин. Можна сказати, що мета російської інформаційної війни – не 

дезінформувати чи довести свою точку зору, а підірвати національний 

дух громадян та дискредитувати Україну.  

На жаль, пропаганду неможливо викорінити із ЗМІ, але сучасні 

технології дозволяють оперативно виявити та знешкодити фейкову 

інформацію. Держава повинна поставити собі за завдання активно 

працювати над обізнаністю населення з питань пропаганди, і не лише зі 

сторони Російської Федерації. Відповідні державні органи та українські 

ЗМІ мають ретельно перевіряти інформацію, факти та докази, уміти 

виявляти маніпулятивні прийоми для того, аби попередити поширення 

пропаганди та донести населенню правдиві новини. 
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Свідомі громадяни, в свою чергу, повинні навчитись фільтрувати 

інформацію та користуватись декількома джерелами новин. Зрозуміло, 

що це складно зробити в епоху відкритого інформаційного простору.  

В. Сороченко у своїй книзі «Енциклопедія методів пропаганди» 

пише, що найпростішим прийомом психологічного захисту від 

пропаганди є свідоме переривання будь-якого контакту з джерелом 

інформації. Достатньо всього лиш іноді не дивитись телебачення 

протягом декількох тижнів і «мара», навіяна журналістами, пройде. 

Найцікавіше те, що після такого експерименту у людини підвищується 

спостережливість і легко помітити маніпуляцію (Sorochenko, 2002). 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ 

 

У статті досліджені особливості регулювання глобального ринку 

послуг. Актуальність теми зумовлюється тим, що сьогодні глобалізація 

cприяє науково-технічному прогресу, прискореному розвитку 

продуктивних сил, зростанню інтенсивності у взаємовідносинах між 

економікaми країн. Відбувається постійне збільшення ролі послуг 

в світовій торгівлі, що відображається як в їх вартісному вираженні, 

розширенні асортименту видів послуг, так і в зростанні ролі послуг 

в глобальних ланцюжках створення вартості. Метою дослідження 
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http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/2/3603/3603492_propaganda.pdf


 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

296 

є вивчення проблем та особливостей міжнародної торгівлі 

у глобальному ринку послуг. Обмін послугами займає важливе 

і зростаюче місце в міжнародній торгівлі. Особливості регулювання 

глобального ринку послуг проаналізовано за допомогою порівняльного 

методу. В результаті дослідження було визначено глобальний рівень 

регулювання міжнародної торгівлі послугaми, розглянуто роль ГАТС 

у міжнародній торгівлі послугaми, досліджено лібералізацію торгівлі 

як одне з головних завдань СОТ, для сприяння зростання торгівлі 

послугaми між країнами, що розвиваються.  

Ключові слова: ринок послуг; регулювання; світова економіка; 

глобалізація; угоди. 
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Features of the International Trade in Services’ Regulation 

The article considers the peculiarities of regulation of the global 

market of services. The relevance of the research topic is due to the fact that 

today globalization contributes to the accelerated development of productive 

forces, scientific and technological progress, increasing the intensity of 

relations between the economies of countries. The purpose of the study is to 

look into the problems and features of international trade in the global 

services market. The exchange of services occupies an important and growing 

place in international trade. Features of the global market of services’ 

regulation are analyzed by means of a comparative method. As a result of the 

study, the role of the GATS in international trade in services has been 

considered, the global level of regulation of international trade in services has 

been determined, and liberalization of trade as one of the main tasks of the 

WTO to promote the growth of trade in services between developing countries 

has been studied.  

Key words: services market; regulation; world economy; globalization; 

agreements. 
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Особенности регулирования международной торговли 

услугами 

В статье исследованы особенности регулирования глобального 

рынка услуг. Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня 

глобализация способствует научно-техническому прогрессу, 

ускоренному развитию производительных сил, росту интенсивности 

во взаимоотношениях между экономиками стран. Происходит 

постоянное увеличение роли услуг в мировой торговле, отображается 

как в их стоимостном выражении, расширении ассортимента видов 

услуг, так и в росте роли услуг в глобальных цепочках создания 

стоимости. Целью исследования является изучение проблем 

и особенностей международной торговли в глобальном рынке услуг. 

Обмен услугами занимает важное и растущее место в международной 

торговле. Особенности регулирования глобального рынка услуг 

проанализированы с помощью сравнительного метода. В результате 

исследования было определено глобальный уровень регулирования 

международной торговли услугами, рассмотрена роль ГАТС 

в международной торговле услугами, исследовано либерализацию 

торговли как одну из главных задач ВТО для содействия роста торговли 

услугами между развивающимися странами. 

Ключевые слова: рынок услуг; регулирование; мировая 

экономика; глобализация; соглашения. 

 

Вступ 

У теперішній час глобалізація сприяє прискореному розвитку 

продуктивних сил, науково-технічному прогресу, зростанню 

та інтенсивності відносин між економіки. Світова економіка – це вже 

не просто група національних економік, що розвивають взаємне 

економічне співробітництво, а єдиний ринок і виробнича зона 

з національним та регіональним секторами. 

Ринок послуг – це значною мірою технологічний прогрес, 

сформований під впливом сучасних інформаційних технологій та 

тенденцій глобалізації, який виступає динамізатором світового 

виробництва та всієї системи міжнародних відносин. Сфера послуг 
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є важливим сектором економіки розвинутих індустріальних країн 

і займає все більш стійкі позиції у світовому господарстві. Для багатьох 

країн характерне збільшення виробництва послуг, збільшення доходів 

від сфери послуг, збільшення зайнятості у цій галузі, посилення 

конкуренції та збільшення імпорту та експорту послуг. У всьому світі 

сфера послуг зазнає колосальних змін таким чином, що сучасна 

економіка визначається як «сервісна» або «економіка послуг». 

Сфера послуг – це система народного господарства та товарів, 

споживча вартість яких виражається у забезпеченні зручностей. 

Важливість всебічного вивчення ринку послуг зумовлена його 

різноманітністю та соціальною значимістю. Швидкі темпи розвитку, 

зумовлені інформаційно-технологічним прогресом зумовлюють 

необхідність постійного моніторингу світового ринку послуг. Частково 

вирішеним залишається питання систематизації форм та інструментів 

міжнародно-правового регулювання торгівлі послугами на глобальному 

рівні. Крім того, необхідність визначення основних тенденцій 

та закономірностей розвитку сектору послуг з метою підвищення його 

конкурентних переваг визначає важливість цієї роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Організації міжнародної торгівлі послугами, аналізу динаміки 

міжнародної торгівлі послугами та тенденцій її розвитку в контексті 

глобалізації були присвячені роботи А. Дяченко, О. Чуприни, А. Левади, 

Є. Воронової, С. Осики та О. Стрекаля. Детермінантами становлення 

та розгортання світового ринку послуг займалися В. Горемикін, В. Козик, 

Л. Панкова, А. Мазаракі. 

Формулювання цілей дослідження 

Метою дослідження є вивчення проблем і особливостей 

регулювання міжнародної торгівлі на глобальному ринку послуг. 

Відповідно до поставленої мети дослідження необхідно виконати 

наступні завдання: 

– дослідити глобальний рівень регулювання міжнародної торгiвлi 

послугами; 

– розглянути роль ГАТС у мiжнароднiй торгiвлi послугами; 

– охарактеризувати особливості лібералізації мiжнaродної 
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торгiвлi послугами. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Послуги можуть функціонувати як незалежний об’єкт торгівлі,  

так і як додаток до товарів, що пропонуються до продажу. Одним  

з головних факторів зростання та диверсифікації міжнародної торгівлі 

послугами було поширення інформаційних технологій та зростаючий 

попит на комп'ютерні товари та послуги в цілому, не пов'язані  

з матеріальними носіями інформації. 

Міжнародна природа послуги виявляється в її безпосередньому 

міжнародному характері або в різних економічних наслідках комерційної 

діяльності, які можуть бути пов'язані з появою різних зобов'язань  

або можливостей для подальшої співпраці між багатонаціональними 

контрагентами. 

Надання послуг є найбільш динамічною статтею зовнішньої 

торгівлі. Дедалі більша кількість видів послуг стає ринковим товаром  

і реєструється на рахунках поточних операцій платіжного балансу 

країни. 

Трансформація послуг у невід’ємну частину виробничої 

міжнародної діяльності поставило на порядок денний необхідність 

регулювання ринку послуг на міжнародному, регіональному та 

галузевому рівнях (Kostyna, 2009). 

Основа міжнародного механізму регулювання послуг повинна 

забезпечуватись ефективністю певних принципів: 

– забезпечення рівних конкурентних можливостей для всіх без 

винятку країн, вільного входу на ринок та зняття значних обмежень  

та бар'єрів у вигляді тарифів, мит, податків, демпінгу; 

– режим найбільшого сприяння, який дозволяє країнам вільно 

брати участь у світовому ринку послуг, надання певної державної 

підтримки учасникам ринку, заохочуючи до експорту та імпорту послуг; 

– специфічне та диференційоване ставлення до країн,  

що розвиваються, з точки зору зняття обмежень на надання сучасних 

послуг, особливо технологічних, надання цим країнам можливості брати 

участь як експорті так і в імпорті на ринках послуг, надаючи окремим 

країнам з найменш розвиненою економікою допомогу у використанні 



 

«МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ».  
УКРАЇНА І СВІТ: теоретичні та практичні аспекти діяльності  
у сфері міжнародних відносин, 2021 
 

300 

технологій, придбання патентів та ліцензій, розвиток туристичних 

послуг, консалтинг та інжиніринг (Burakovsky, 2000, p. 105). 

Існує ще одна форма, наприклад, багатостороннє регулювання 

торгівлі послугами в рамках міжнародних організацій. IKAO, IMO, СОТ  

та ін. – це міжнародні організації, які спеціально досягають 

домовленостей з цих питань. ЕКОСОР, ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ та ін. 

установи є спеціалізованими структурними підрозділами ООН та їх 

позиції на ринку стають все більш важливими у питанні регулювання 

ринку послуг (Peredrii, 2006, p. 221). 

Міжнародна торгова палата, МВФ, Група Світового банку та 

багато інших організацій також внесли значний внесок у вищезазначені 

норми. Однак найпотужнішою та найширшою системою світової торгівлі 

послугами є ГАТС / СОТ (Генеральна угода з торгівлі послугами в рамках 

Світової організації торгівлі). Міжнародними організаціями було 

сформульовано велику кількість принципів, норм, угод та міжнародних 

договорів, що включає в себе глобальний регуляторний рівень 

міжнародної торгівлі у сфері послуг(Diumulen, 2003, p. 256). 

Бaгaтoсторонні віднoсини нa ринку пoслуг регулюються за 

допомогою угoд в рамках міжнaрoдних oрганізaцій ГАТС / СОТ, ЮНКТАД 

та спеціалізованих міжурядових організацій, тaких як IKAO, ВТО та ін.  

В основному тексті ГАТС зафіксовано концепції, принципи та правила, 

що загалом стосуються торгівлі послугами. У додатках до угоди 

сформульовані принципи і правила, що стосуються певних видів послуг. 

Генеральна угода з торгівлі послугами застосовується до послуг,  

що надаються компаніями приватного сектору економіки та 

державними фірмами, або таким, які перебувають під контролем або  

у власності урядів (Zabolotska, 2011, p. 56–58). 

Право на надання послуг базується на ліцензіях, сертифікатах та 

інших документах. Генеральна угода про торгівлю послугами закликає 

держави-члени укладати двосторонні та багатосторонні угоди про 

взаємне визнання кваліфікацій, необхідних для отримання документів, 

що підтверджують право на надання послуг. Якщо система взаємного 

визнання може довести, що її національні стандарти та вимоги 

відповідають міжнародним стандартам, вона повинна залишатися 
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відкритою для приєднання інших договірних держав. Національних 

постачальників послуг захищають не заходи, вжиті на кордоні, а закони 

та правила прямих іноземних інвестицій. 

Головне завдання СОТ – пом’якшення державного або 

бюрократичного тиску на міжнародну торгівлю шляхом її регулювання 

за допомогою використання тарифних методів, одночасно постійно 

знижуючи імпортні тарифи, усуваючи кількісну торгівлю та ін. 

нетарифні бар'єри та підтримуючи чесну конкуренцію в національному 

та міжнародному економічному просторі, реалізуючи тим самим свободу 

міжнародної торгівлі. 

Країни повинні забезпечити принцип національного режиму 

шляхом переговорів з іншими країнами-партнерами та визначити 

сектори, підгалузі, умови та кваліфікаційні вимоги, до яких 

застосовується цей принцип (Kyreev, 1997, p. 275). Відповідно до угоди, 

перш за все, мають бути послаблені можливості для виходу 

постачальників з країн, що розвиваються. Дозволити цим країнам 

посилити протекціонізм у національному секторі послуг, особливо 

дозволяючи іноземним конкурентам в'їжджати в меншу кількість 

секторів, послабити сферу дії угоди, вимагати від іноземних інвесторів 

створення спільних підприємств з національними постачальниками 

послуг та дозволити національним компаніям отримувати доступ до 

інформації та продажів компаній каналу збуту. 

Загальна угода про торгівлю послугами містить винятки 

із загальних принципів цієї угоди (пов'язаних з економічною 

інтеграцією, платіжним балансом, інтеграцією ринку праці, етикою, 

здоров'ям людини, охороною навколишнього середовища та 

національною безпекою) (Heneralna…,1994). Обмеження щодо надання 

доступу на ринок або дотримання принципу національного режиму 

поділяються на горизонтальні (стосуються внутрішніх пересувань), 

тобто ті, що охоплюють весь спектр послуг, та конкретні обмеження, 

що охоплюють певний сектор або тип послуг (Panizzon, 2012). 

Майже всі обмеження, на так звані горизонтальні зобов'язання, 

поширюються на послуги, які вимагають комерційної присутності 

в країні імпорту, а також пересування фізичних осіб. В економічно 

https://www.researchgate.net/profile/Marion-Panizzon
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розвинених країнах існує кілька горизонтальних обмежень на 

комерційне присутність іноземних постачальників послуг. 

Горизонтальні зобов'язання, пов'язані з переміщенням людей,  

в основному пов'язані з внутрішніми переміщеннями в компаніях – 

менеджменту і технічних фахівців, а також з короткостроковими 

візитами бізнес-відвідувачів (Halushka, 2009). 

Країни з невисоким доходом на душу населення просять надати  

можливість професіоналам-фрілансерам працювати за кордоном без 

створення компанії чи будь-якої іншої форми комерційної присутності. 

Не всі економічно розвинені країни поділяють цю думку. 

Тому зобов’язання різних країн варто розглядати як перший крок 

до послаблення урядового тиску на міжнародну торгівлю послугами. 

Розвиток ефективної сфери послуг є головною метою багатьох країн. 

У країнах, що розвиваються, сфера послуг відстає від вторинної. 

Ці країни все ще можуть отримати вигоду від співпраці з іноземними 

постачальниками послуг. Ліберазаційні заходи сприяють розвитку 

торгівлі послугами серед країн, що розвиваються. Підприємства, 

засновані юридичними або фізичними особами в цих країнах, можуть 

конкурувати з компаніями в економічно розвинених країнах, особливо 

при наданні послуг країнам, що розвиваються (Saveliev, 2002, p. 127–

132). 

Висновки 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що процес організації 

міжнародного ринку послуг є досить складним і неоднозначним явищем. 

Глобальний регуляторний рівень міжнародної торгівлі у сфері послуг 

охоплює широкий спектр принципів, стандартів, міжнародних договорів 

та угод, встановлених різними міжнародними організаціями. 

Першим набором юридично обов'язкових багатосторонніх 

законів та положень про міжнародну торгівлю послугами є ГАТС, 

який виступає невід'ємною частиною права СОТ. Водночас слід 

зазначити, що оскільки Генеральна угода про торгівлю послугами є, 

по суті, рамковою угодою, міжнародні закони та нормативні акти щодо 

рівнів універсальних послуг ще перебувають у стадії становлення. 

Загалом, торгівлі послугами вже давно не приділяється пріоритетне 
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значення, хоча це питання залишилось не вирішене з часів 

Уругвайського раунду, і прогрес у цьому напрямку значною мірою 

залежить від міжнародної торгівлі, від розвитку переговорних процесів 

по іншим (промисловим та виробничим) сферам міжнародної торгівлі. 

У всякому разі, принципи, що склалися в рамках торгової системи ГАТС, 

хоча і присутні, але виглядають досить незавершеними. 

Головним завданням залишається створення механізмів та 

інструментів лібералізації зазначеної сфери світогосподарських зв’язків. 

Кінцевою метою є прискорення темпів міжнародної торгівлі послугами з 

метою подолання асиметрії між обсягами міжнародного товарного 

обміну та обміну послугами. 
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МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ МОЛОДІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена стабільно високим 

рівнем трудової міграції молоді в останні роки, яка в переважній 

більшості досліджень не виокремлюється в окрему соціальну групу. 

У запропонованій статті здійснено спробу визначення причин, 

які спонукають молодь виїжджати з метою пошуку праці за кордон та 

наслідків цього для країн, які залучені до міграційного процесу. 

Методологічною основою дослідження виступають загальнонаукові 

принципи. При дослідженні причин на наслідків трудової міграції молоді 

застосовувалися системний і аналітичний методи з притаманними їм 

аналізом та синтезом. Комплексне використання різноманітних методів 

дозволило висвітлити особливості сучасного стану міжнародної 

трудової міграції молоді. Наголошено, що серед причин, які впливають 

на вибір молоді щодо пошуку праці за кордоном єекономічні, фінансові, 

соціально-культурні складові. Безробіття, низький рівень оплати праці, 
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відсутність можливості для реалізації свого потенціалу, загальне важке 

соціально-економічне становище в країні виступають в сучасних умовах 

визначальними факторами. Проаналізовано наслідки міграції в аспекті 

протиставлення країн-донорів і країн-реципієнтів, зауважено, 

що трудова міграція молоді супроводжується особливими наслідками 

для обох сторін. Приділено увагу проблематиці держав з нестабільною, 

перехідною економікою щодо «відтоку мізків», коли освічена, 

кваліфікована молодь залишає країну. 

Ключові слова: міграція; трудова міграція; трудова міграція 

молоді; причини та наслідки міграції молоді. 

 

Yaremenko Anna, Student, Kyiv National University of Culture and 

Arts, Kyiv, Ukraine 

International Youth Labour Migration: Causes and Consequences  

The relevance of the research topic is due to the consistently high level 

of labour migration of young people in recent years, which in the vast majority 

of studies is not separated into a separate social group. The proposed article 

attempts to identify the reasons that motivate young people to go abroad in 

search of work and the consequences of this process for countries involved in 

the migration process. The methodological basis of the study are general 

scientific principles. Systematic and analytical methods with their inherent 

analysis and synthesis were used in the study of the causes and consequences 

of labour migration of young people. The complex use of various methods 

allowed to highlight the features of the current state of international labour 

migration of young people. It is emphasized that among the reasons 

influencing the choice of young people to look for work abroad are economic, 

financial, socio-cultural components. Unemployment, low wages, lack of 

opportunities to realize their potential, the general difficult socio-economic 

situation in the country are the determining factors in modern conditions. 

The consequences of migration in the aspect of opposition of receiving and 

sending states are analyzed, it is noted that labour migration of youth is 

accompanied by special consequences for both parties. Attention is paid to the 

problems of countries with unstable, transition economies in terms of “brain 

drain”, when educated, qualified youth leave the country.  
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Международная трудовая миграция молодежи: причины 

и последствия 

Актуальность темы исследования обусловлена стабильно 

высоким уровнем трудовой миграции молодежи в последние годы, 

которая в подавляющем большинстве исследований не выделяется в 

отдельную социальную группу. В предлагаемой статье предпринята 

попытка определить причин, которые побуждают молодежь выезжать 

с целью поиска работы за границу и последствий этого для стран, 

вовлеченных в миграционного процесс. Методологической основой 

исследования выступают общенаучные принципы. При исследовании 

причин на последствий трудовой миграции молодежи применялись 

системный и аналитический методы с присущими им анализом и 

синтезом. Комплексное использование различных методов позволило 

осветить особенности современного состояния международной 

трудовой миграции молодежи. Отмечено, что среди причин, влияющих 

на выбор молодежи по поиску работы за рубежом является 

экономические, финансовые, социально-культурные составляющие. 

Безработица, низкий уровень оплаты труда, отсутствие возможности 

для реализации своего потенциала, общее тяжелое социально-

экономическое положение в стране выступают в современных условиях 

определяющими факторами. Проанализированы последствия миграции 

в аспекте противопоставления принимающих и отправляющих стран, 

отмечено что трудовая миграция молодежи сопровождается особыми 

последствиями для обеих сторон. Уделено внимание проблематике 

государств с нестабильной, переходной экономикой по «утечки мозгов», 

когда образованная, квалифицированная молодежь покидает страну.  

Ключевые слова: миграция; трудовая миграция; трудовая 

миграция молодежи; причины и последствия миграции молодежи. 
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Вступ 

Все більше число держав залучається до міграційних процесів, 

і практично не залишилося країн, яких не торкнулися б міграційні 

проблеми та їх наслідки. Експерти відзначають, що міграція відіграє 

одну з важливих ролей в економічному розвитку більшості країн світу, 

забезпечуючи перерозподіл трудових ресурсів між країнами з їх 

відносним надлишком вільної робочої сили в країни зі зростаючим 

попитом на неї. Третину світової трудової міграції становить молодь. 

В науковій думці прийнято досліджувати проблематику міжнародної 

трудової міграції без виокремлення вікових груп, тому на даний час 

відчувається недостатність досліджень щодо того, що спонукає молодь 

виїздити за межі своєї держави та якими є наслідки відпливу молоді для 

таких відправляючих країн. 

Вказане зумовлює необхідність вивчення причин та наслідків 

трудової міграції і особливо її молодіжного аспекту, оскільки переважна 

частина мігрантів – це молоді люди у віці від 15 до 35 років. Тим більше, 

що чисельність трудових мігрантів збільшується з кожним роком. 

Станом на 2020 рік Міжнародна організація праці заявила про 164 млн 

трудових мігрантів (World Migration Report, 2020), які становлять 

близько 2/3 загальносвітової міграції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми 

Міграційні процеси в глобальному аспекті досліджувалися 

в роботах зарубіжних дослідників, зокрема А. Іонцева, С. Каслза, 

М. Пулена, А. Сові, І. Цапенка, А. Хомра. Вагомий внесок у процес 

дослідження теоретичних і практичних проблем трудової міграції 

в умовах перехідних економік зробили українські науковці, серед яких 

А. Гайдуцький, Т. Драгунова, О. Малиновська, А. Романюк, О. Хомра та ін. 

Вагомий внесок у дослідження теорії і практики міжнародної трудової 

міграції зробили Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Власюк, В. Геєць, 

А. Кравченко, Н. Марченко, О. Позняк, І. Прибиткова, І. Марков, 

С. Мельник та ін. З-поміж зарубіжних дослідників відзначимо таких, 

як С. Годінгс, М. Левін, Н. Попсон, Ж. Сернік, К. Циммер та ін. Проте, 

як у вітчизняній, так і закордонній науковій думці все ж бракує 

комплексних досліджень присвячених трудовій міграції молоді. 
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Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження особливостей трудової міграції 

молоді з акцентуванням уваги на її причинах та наслідках для держав, 

які залучені до цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Насамперед слід зауважити, що поняття «молодь» є поняттям 

конкретно-історичним, залежним від характеру й рівня розвитку 

суспільства, тому не існує єдиного на всі часи загальноприйнятного 

поняття. В міжнародній практиці прийнято відносити до молоді осіб 

віком 15–24 роки (Definition of youth, UN), хоча й в національному 

законодавстві багатьох європейських країн молоддю вважаються особи 

віком до 29/30, але зустрічаються й непоодинокі випадки країн, 

які в національному законодавстві визначено, що молоді люди це ті, 

хто не досяг 35-ти річного віку (Perovic, 2017). 

В останні роки частка трудових мігрантів молодого віку 

у загальній чисельності міжнародних мігрантів становила трохи більше 

8 % (World Migration Report, 2020). За оцінками Фонду народонаселення 

Організації Об’єднаних Націй, близько 40 % безробітних у всьому світі є 

молоді люди у віці від 15 до 24 років (Youth unemployment). Відсутність 

можливостей гідного працевлаштування в країнах, що розвиваються 

призвело до значного зростання еміграції багатьох, як низько 

кваліфікованих, так і висококваліфікованих молодих працівників. 

Молоді мігранти особливо постраждали в результаті глобальної кризи. 

Ще в 2009 р. трудові мігранти були першими, хто втрачав роботу, 

в зв’язку з чим рівень безробіття серед цієї категорії населення майже в 

два рази перевищив рівень безробіття серед працівників – громадян 

країни в Ірландії, Іспанії та Сполученому Королівстві після початку кризи 

в 2008 р. У 2007 р. цей рівень був приблизно рівним рівню безробіття 

серед громадян країни і становив близько 12 %. В цілому, молоді 

мігранти входять в категорію особливо вразливих працівників на ринку 

праці; вони піддаються звільненням, дискримінації, а іноді і стають 

жертвами ксенофобії. Ці явища ще більше посилюються «тісними» 

ринками праці (Report VILC, 2012). 
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За даними Групи незалежних журналістів і аналітиків European 

Data Journalism Network (EDJNet), які вивчили міграційні потоки в 

країнах Євросоюзу і зосередили свою увагу на населенні у віці  

20–29 років у період з 2008 по 2018 рр., саме країни Балтії, Болгарія і 

Румунія виявилися найбільш схильними до негативного впливу кризи 

на демографію. Латвія стала антилідером за кількістю молодих людей, 

які виїхали з країни – за десять років країна втратила майже третину 

своєї молоді (Migratsiya v Yevrope…, 2019). На другому місці Іспанія, потім 

Греція. Найбільше молодь прагнуть виїхати до Німеччини, Великої 

Британії та Скандинавські країни. 

В загальноєвропейських масштабах трудова міграція молоді 

присутня і в розвинених країнах Європейського Союзу, але її значно 

перевищує у масштабах міграція в країнах Східної Європи, до яких 

належать країни з перехідним типом економіки та нестабільною 

політичною ситуацією в державі. 

Зокрема Україна характеризується як країна масової трудової 

міграції кількістю таких мігрантів у 4–5 млн, що становить 11 % від 

загальної чисельності населення (Losheniuk, 2017). Слід зауважити, 

що вектор трудової міграції українців в якому домінувала РФ, в останні 

роки зі зрозумілих причин змінився в сторону країн ЄС, насамперед 

Польщі. Причому слід наголосити, що більша частина трудових мігрантів 

мають базову або повну вищу освіту, а серед їх числа збільшується 

частка молоді та вихідців із сільської місцевості.  На прикладі Польщі 

можна побачити, що 47 % українських трудових мігрантів  молодші за 

35 років (Lücke, Saha, 2019). 

Трудова міграція населення, зокрема молоді, з кожним роком 

зростає активно і перманентно. Найчастіше молодь називає три 

основних причини, що впливають на їх вибір: економічні, фінансові, 

соціально-культурні. Набагато рідше вони вказують на політичні і 

національні причини. Звичайно в сучасних умовах причину міграції 

молоді можна шукати в бажанні розвиватися, реалізовуватися 

здобуваючи освіту за кордоном.  

Міграція з метою розширення професійного рівня та здобуття 

освіти часто перетворюється на трудову – у випадках, коли з’являється 
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можливість закріпитися в країні як співробітник компанії, 

що представляє місце практики або стажування на час навчального 

процесу. Проживання в країні протягом періоду навчання (від 6 місяців 

до 4 років) сприяє формуванню у студента міцних соціальних зв’язків, 

адаптації до місця проживання і приймаючого суспільства. Тож молодь 

виявляє бажання залишитися в тій же країні працювати після навчання. 

Проте, частка таких випадків є незначною, а серед основних причин 

трудової міграції молоді залишається відсутність робочого місця чи 

низька заробітна плата за роботу в своїй державі, коли молодь змушена 

мігрувати в пошуках «кращого життя». 

Слід зауважити, що сучасна модель міжнародної міграції 

побудована на протиставленні країн-донорів і країн-реципієнтів, 

коли основні міграційні потоки спрямовані з держав з більш 

проблемною соціально-економічною обстановкою в держави зі 

сприятливими умовами. При цьому міграція молоді супроводжується 

особливими наслідками для обох сторін. З точки зору країни-донора 

міграція молоді має як позитивні, так і негативні аспекти. До позитивних 

наслідків можна віднести (Borisova, 2015): 

– підвищення рівня кваліфікації та багажу професійних знань, 

освоєння нових практик і технологій;  

– розширення кругозору та формування сучасного/передового 

бачення професійної і соціальної реалізації;  

– професійний networking і формування стійких зв’язків в 

професійних співтовариствах;  

– встановлення міжнародних ділових зв’язків, що сприяють 

припливу технологій і знань;  

– вдосконалення рівня володіння іноземною мовою;  

– збільшення грошових переказів від діяльності мігрантів за 

кордоном;  

– використання мігрантом накопиченого капіталу після 

повернення додому для відкриття власного бізнесу сприяє формуванню 

середнього класу;  

– популяризація національних культурних особливостей країни-

донора і, як наслідок, вплив на розмір туристичного потоку. Практично 
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всі перераховані позитивні аспекти актуальні тільки в разі, коли міграція 

має зворотний характер. Поворотна міграція передбачає застосування 

сформованого і накопиченого професійного потенціалу за межами 

країни на території постійної локації. 

Останнім часом фіксується зниження рівня зворотної міграції 

(Altorjai, Batalova, 2017): збільшується частота випадків, коли навчальна 

і трудова міграція з тимчасової поворотної форми стає постійною 

і безповоротною. Сучасні дослідники (Grebenyuk, 2017) підтверджують 

пряму залежність між тривалістю, частотою перебування за кордоном з 

ціллю навчання з ростом намірів на продовження кар’єри за межами 

покриття домашньої локації на постійній основі.  

Експертами виділені і вивчені негативні наслідки безповоротної 

міграції молоді. Наростання негативної тенденції багатьма оцінюється 

як потужна загроза розвитку і національної безпеки держави-донора, 

оскільки супроводжується:  

– втратами частини висококваліфікованих людських ресурсів 

в працездатному віці, в результаті чого відбувається старіння трудових 

ресурсів і ослаблення професійного потенціалу країни;  

– втратами ресурсних вкладень на загальноосвітню і професійну 

підготовку трудових ресурсів;  

– вимиванням інтелектуального потенціалу («витік мізків») 

і ослабленням соціально-психологічного клімату країни (прихильності); 

– скороченням розмірів експертного співтовариства, зменшенням 

кількості наукових кадрів, здатних передавати знання наступним 

поколінням і формувати дослідницьку культуру пізнання (Topilin, 2015).  

Звернемо увагу на такий наслідок як «відтік мізків» детальніше. 

Адже як підтверджують дослідження значну частку виїжджаючих 

кваліфікованих кадрів складає молодь з вищою освітою. З уваги на 

вищезазначене у причинах їх від’їзду можна виділити два мотиви:  

1) відсутність перспектив професійного зростання. Іншими 

словами, це забезпечення чисто професійних інтересів. Еміграція 

служить реалізацією даної потреби;  

2) проблеми фінансування. Це пов’язано з необхідністю 

задоволення матеріального становища і прагненням до кращих 
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життєвим умовам. Заробляння грошей стає головним стимулом переїзду 

в іншу, більш благополучну країну. 

Загалом метою вказаного вище переміщення є пошук нового місця 

застосування професійної кваліфікації та інтелектуальних можливостей 

особи, що приносить бажаний дохід і соціальний статус.  

Незважаючи на те що міграція кваліфікованих фахівців і вчених 

серед молоді ось вже декілька десятиліть залишається предметом 

всебічних наукових досліджень зарубіжних авторів, залишається багато 

дискусійних питань, а особливо щодо визначення основних понять. 

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

висококваліфікованими особами вважаються ті, хто завершив вищу 

освіту або формально її не завершив, але працює в таких сферах науки і 

технологій, де зазвичай потрібно дана кваліфікація (Auriol, Sexton, 2002). 

Особливі питання у зарубіжних дослідників викликає віднесення 

до категорії кваліфікованих мігрантів студентів. Згідно їх аргументації, 

студент ще не є кваліфікованим фахівцем, і його еміграція не позбавляє 

країну-донора необхідних робочих кадрів. Тим більше, що навчання за 

кордоном часто фінансується за рахунок власних коштів, за рахунок 

приймаючої країни або самих освітніх установ (за допомогою грантів, 

стипендій, програм студентського обміну тощо). 

Серед низки існуючих підходів науковців заслуговує на увагу 

підхід, запропонований Р. Іредейлом, який визначив високо-

кваліфікованих мігрантів як іноземних працівників, які мають вищу 

освіту або володіють значним досвідом у певній сфері професійної 

діяльності (Romashchenko, 2008). 

В цілому, «витік мізків» обумовлює зниження виробничих 

потужностей країни. Негативні наслідки в перспективі призводять до 

послаблення наукового і виробничого потенціалу держави, що, 

в кінцевому рахунку, послаблює його економічне становище і робить 

уразливим для зовнішніх загроз. 

Висновки 

Отже, низький рівень заробітної плати, значні масштаби 

безробіття, нестабільність розвитку економіки у країні походження 

виступають основними факторами, що стимулюють трудову міграцію 
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молоді. Молодіжна трудова міграція несе ряд позитивних та негативних 

наслідків, як для країни-донора, так і для країни-реципієнта молодої 

робочої сили. Автор звернув увагу на таку проблему як «відтік мізків», 

що є характерною для Європи в цілому та країн Східної Європи зокрема. 

Країна-реципієнт молодих фахівців отримує значні переваги: 

розширення професійного співтовариства і зростання загального 

інтелектуального рівня населення, диверсифікація поглядів і отримання 

фахівців, що володіють відмінними від стандартних для держави 

досвідом і мисленням. У той же час міграція молодих фахівців несе за 

собою і негативні для приймаючої держави наслідки, до них можна 

віднести: високі витрати на фінансування програм підтримки та 

адаптації мігрантів, посилення соціальної напруженості, викликаної 

конкурентною боротьбою за робочі місця. Також значущим наслідком 

можна вважати тенденцію зміни критеріїв сегментації глобального 

поділу праці. 
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ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ  

У КІБЕРПРОСТОРІ І ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ 

 

У статті розглядається проблематика міжнародної кібербезпеки 

та боротьби з кібертероризмом, що є на сьогодні серйозною загрозою 

для миру. За допомогою методів системного аналізу та порівняння 

у статті розкриваються основні теоретичні підходи до розуміння явища 

кіберпростір та кібербезпека, що формуються в результаті тотальної 

глобалізації та цифровізації. Висвітлюються сучасні тренди формування 

міжнародного кіберпростору XXI століття, враховуючи глобальних 

гравців та їх вплив на порядок поширення інформаційних та цифрових 

систем. Також аналізуються концепції сучасних вчених, які формують 

міжнародний наратив щодо нового глобального цифрового світу. 

Досліджуються масштаби кіберзброї та кібертероризму, технічні 

можливості та небезпека даного виду зброї для світової спільноти та 

включення її до класу зброї масового знищення. Визнається, 

що кібертероризм, є проявом традиційного тероризму та організованої 

злочинності. Вивчається трансформація основних військових 
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підрозділів, створення кіберкомандувань та штабів у глобальних 

державах світу. Аналізуються ініціативи включення кібератак до актів 

оголошення війни іншій країні. Обґрунтовується, що кібервійна це новий 

вид міжнародних конфліктів без кордонів. 

Ключові слова: кібертероризм; кіберзброя; міжнародна 

співпраця; кібервійна; інформаційна безпека; інформаційний простір.  
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The article examines the issues of international cyber-security and 

the fight against cyber-terrorism, which is a current threat to peace and 

security for global actors in the international arena. Using methods of system 

analysis and comparison, the article reveals the main theoretical approaches 

to understanding the phenomenon of cyberspace and cyber-security, formed 

as a result of total globalization and digitalization, highlights current trends in 

international cyberspace of the XXI century, taking into account global players, 

their impact on order and dissemination of information and digital systems, 

as well as analyzes the concepts of modern scientists who form an 

international narrative about the new global digital world. The article 
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its inclusion in the class of weapons of mass destruction. It recognizes cyber-
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Угрозы национальной безопасности в киберпространстве 

и средства противостояния 

В статье рассматривается проблематика международной 

кибербезопасности и борьбы с кибертерроризмом, что сегодня является 

серьезной угрозой для мира. С помощью методов системного анализа и 

сравнения, в статье раскрываются основные теоретические подходы к 

пониманию явления киберпространства и кибербезопасности, 

формируемые в результате тотальной глобализации и цифровизации. 

Освещаются современные тренды формирования международного 

киберпространства XXI века, учитывая глобальных игроков и их влияние 

на порядок распространения информационных и цифровых систем. 

Также анализируются концепции современных ученых, которые 

формируют международный нарратив о новом глобальном цифровом 

мире. Исследуются масштабы кибероружия и кибертерроризма, 

технические возможности и опасность данного вида оружия для 

мирового сообщества и включения ее в класс оружия массового 

уничтожения. Признается, что кибертерроризм является проявлением 

традиционного терроризма и организованной преступности. Изучается 

трансформация основных военных подразделений, создание 

киберштабов в глобальных государствах мира. Анализируются 

инициативы включения кибератак к актам объявления войны другой 

стране. Обосновывается, что кибервойна это новый вид международных 

конфликтов без границ. 

Ключевые слова: кибертерроризм; кибероружие; международное 

сотрудничество; кибервойна; информационная безопасность; 

информационное пространство. 

 

 

Вступ 

Людство завжди турбувалося власною безпекою та спокоєм, 

що мали гарантувати нормальне існування та надію на майбутнє.  

Нині ці два аспекти до сих пір не можуть бути реалізованими внаслідок 

воєн, тероризму, політичних та економічних криз по всьому світу. 

Глобалізація та цифровізація зробила можливим за допомогою мережі 
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Інтернет та новітніх технологічних засобів, інформувати нас 

повсякденно та повсякчасно. Сучасне суспільство проживає не тільки 

у реальному, але й у digital вимірі, де проблеми безпеки модернізувалися 

та перейшли на новий рівень. Небезпека, що виникає у віртуальному 

просторі може загрожувати індивіду, нації, державі, транснаціональній 

компанії зразку «Sony Corporation», міжнародній організації.  

Інформація трансформувалась в один із головних ресурсів держав 

на рівні з економічними, трудовими чи матеріальними, що зумовило 

формування міжнародного інформаційного віртуального простору. 

Глобальна економіка та фінансова система тепер напряму залежить від 

коректності повідомлення у соціальній мережі «Twitter» чи «Facebook». 

Дезінформація та фейкові новини впливають на міжнародні відносини 

країн, загострюють та провокують воєнні конфлікти між державами.  

Глобальні гравці на міжнародній арені, розуміючи кризу та 

потенціал кіберзброї, вже запровадили доктрини та створили 

кіберкомандування в своїх країнах. Кіберзброя дає можливість впливати 

та тиснути на глобальних міжнародних акторів ще доступніше, не 

використовуючи стратегію ядерного стримування. Все це загалом дуже 

впливає на життя глобального суспільства, політику країн та міжнародні 

відносини, загострюючи проблеми державних інституцій, 

катастрофічний дисбаланс економічного зростання країн, 

дискредитацію свободи слова та демократії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Теоретичний інтерес до проблематики кібербезпеки та 

кіберзагроз з’явився та став актуальним на початку XXI ст. відтоді, коли 

держави помітили, що це відіграє важливу роль у повсякденному 

політичному житті суспільства. 

Останні роботи, що стосувалися дослідженню теорії та 

проблематики питань кібербезпеки внесли такі вчені як Д. Шац, 

Р. Башруш, Т. Стивенс, A. Бендовскі, К. Шваб. 

Дослідженням даної проблематики займався Національний 

інститут стратегічних досліджень, британський науковий журнал 

(Journal of Digital Forensics). Інші матеріали по цій темі: документальний 

фільм «The Perfect Weapon» (2020) від компанії HBO, Акт про 
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кібербезпеку (The Cybersecurity Act), прийнятий Європейською Комісією 

у грудні 2018 р. 

З кожним роком актуальність цієї теми збільшується, помітно 

зросла кількість досліджень цієї проблеми від початку століття і до 

теперішнього часу. Формування концепцій четвертої індустріальної 

революції, глобального кіберпростору, Big Data, штучного інтелекту 

(Artificial intelligence, AI) та інші концепції, що пов’язанні між собою, та 

роблять цю тему надзвичайно актуальною та прогресивною не тільки 

для сфери IT. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є аналіз міжнародної кібербезпеки, вплив 

глобальних акторів на кіберпростір, створення та поширення кіберзброї. 

Визначення форм прояву та специфіки кібертероризму, дослідження 

наслідків кібернетичного прогресу на глобальні держави, їх економіку 

та міжнародну політику, розкриття особливості роботи та створення 

кіберзброї. З’ясування основних тенденцій, щодо нових викликів для 

національної оборони країн, аналіз застосування кіберзброї 

та дослідження її ефективності в умовах війни. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Можлива небезпека кібертероризму – це здатність впливати на 

велику кількість людей та навіть деякі держави світу, а також поява 

небезпеки від впливу на воєнні формування, техніку, електростанції, 

що призводять до серйозних дискусій та широкого розповсюдження 

кіберзброї. Багато експертів з цієї теми давно висловлюють думку про 

те, що комп’ютерний терорист може бути набагато небезпечнішим, 

ніж звичайний з бомбою в руках чи на поясі.  

Сьогодні дискусія та проблема кібертероризму гостро стоїть перед 

світовим співтовариством. «Загроза світу та міжнародної безпеки, 

яка виходить з Інтернету, перестала бути фантастичним сценарієм», – 

заявив в кінці січня організатор Мюнхенської міжнародної конференції з 

безпеки Вольфганг Ішингер (Zholkver, 2011). 

Пандемія COVID-19 та вибори президента США 2020 р. ще більше 

розпалила полум’я дебатів та нагадала глобальним гравцям про 

нагальність цієї теми. За даними лабораторії Касперського, найбільш 
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страждають від кібертерористичних актів наступні держави: США, Росія, 

Великобританія, Німеччина, Індія та Китай (Dubov, Ozhevan, 2011). 

Загрози перед кіберзброєю змушують країни налагоджувати 

міжнародну співпрацю та створювати кіберкомандування для протидії. 

Найбільш цікавими сферами для кібертерористів експерти відзначають 

оборонну, воєнну, ядерну та енергетичну сфери, а також фінансову та 

сферу транспортних перевезень.  

Щодо того як правильно вживати приставку «кібер» та які 

нормативні визначення поняття «кіберпростір» та «кіберзброя». 

Цю проблему дослідили автори, що підготували спеціальну доповідь 

«Зменшуючи системні ризики кібербезпеки», написаної на замовлення 

ОЕСР. У доповіді, зокрема, зазначається, що аналіз справжнього рівня 

загроз від кібератак практично унеможливлюється внаслідок 

відсутності єдиної термінології та частого розуміння під кібератаками та 

кібервійнами заходів, що можуть мати принципово інше значення 

(Sommer, Brown, 2011, p. 11). 

Активне використання слів з префіксом «кібер» створило певний 

хаос у формулюванні визначення, проте основне та центральне поняття 

кібербезпеки полягає в спроможності людини, держави чи суспільства 

запобігти та уникнути спрямованого та в першу чергу – несвідомого, 

негативного впливу на інформацію. Для визначення кіберпростору 

частіше всього застосовують визначення як специфічного, окремого 

(як водний, повітряний, космічний тощо) виду простору, що охоплює 

не лише суто інформаційну інфраструктуру, а й певну частину самого 

інформаційного простору (інформації, що циркулює в ньому). 

Кіберпростір являє собою не зовсім визначене явище яке охоплює 

віртуальний світ, реальний, поєднує матеріальне і не матеріальне, може 

вносити зміни як і в реальний світ за допомогою інформації, так і 

підкорювати digital вимір. 

Основні можливості кіберзброї це те, що терорист може: 

– здійснити свою атаку з будь-якої точки світу та проводити її так 

довго, доки він під’єднаний до мережі Інтернет; 

– використовує одну вразливість для хакінгу в дуже витончений 

спосіб, навіть у добре захищених комп’ютерних системах; 
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– атакувати миттєво, що унеможливлює встановлення відповідної 

реакції; 

– навряд чи можна простежити кібератаку або навіть її виявити, 

що робить зброю надзвичайно складною для захисту від неї. 

На даному етапі найбільші країни світу засновують 

кіберкомандування, перелаштовують та трансформують свої військові 

сили під можливе використання кіберзброї.  

За даними керівника компанії «McAfee», представленими на 

Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2010 р., у 2009–2010 рр. 

уже понад 20 країн планували або здійснили різноманітні інформаційні 

операції. 

Керуючись офіційними джерелами такі підрозділи вже створені у 

США (U.S. Cyber Command), Великобританії (урядовий Cyber Security 

Operations Centre), Німеччині (Internet Crime Unit та Federal Office for 

Information Security), Австралії (The Cyber Security Operations Centre), 

Індії, Китаю. Активну позицію щодо протидії кіберзагрозам посідає 

провідна міжнародна безпекова організація – НАТО (Cooperative Cyber 

Defence Centre of Excellence) (Dubov, Ozhevan, 2011, p. 4). 

Якщо розглянути класифікації загроз від кіберзброї слід також 

зазначити цілі, які переслідуються під час її використання. 

Розрізняють чотири види загроз: 

– кіберзлочинність: усі зловмисні дії зі злочинним наміром 

в кіберпросторі, наприклад, афери або Інтернет-шахрайство, крадіжка 

особистої інформації, крадіжка даних або інтелектуальної власності; 

– кібершпигунство: неналежне придбання конфіденційних або 

класифікованих даних, не обов'язково економічного чи комерційного 

значення; 

– кібертероризм: ідеологічно мотивована експлуатація систем 

вразливості з наміром впливати на державу чи міжнародну організацію; 

– кібервійна: діяльність та операції, що проводяться 

у кіберпросторі з метою досягнення переваги військового значення та 

дестабілізації ворога у віртуальному чи реальному світі (Italian National 

Strategic framework for cyberspace security, 2013). 

Активне освоєння кіберпростору та створення штабів 
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зумовлюється тим, що глобальні гравці на міжнародному рівні 

не прийняли відповідні резолюції про визнання кібератаки (актом 

війни). Поки не буде встановлено відповідні обмеження та визначення, 

країни будуть все більше приділяти увагу можливості нарощування 

такого озброєння та захисту від нього.  

США вже визначили військово-кібернетичні операції, як частину 

національної безпеки та контролю кіберпростору. Сполучені Штати одна 

із небагатьох країн, що звернула увагу на потенціал та можливості 

такого виду зброї. Одна із найперших кібератак в світі відома як Stuxnet 

була розроблена в співпраці між США та Ізраїлем приблизно в 2006 р. 

Мета цього проекту була в пошкодженні комп’ютерних систем та 

зупинці розробки Іраном ядерної зброї, щоб уряд країни не підозрював 

про це. 

Спочатку цей проект розглядався як шпигунство та збір 

розвідувальних даних, проте пізніше був переформатований в проект 

пошкодження іранських ядерних збагачувальних установ. Stuxnet 

вважається найбільшою і найдорожчою в історії відомою кіберзброєю, 

що була занадто великим проектом для будь-кого, крім національної 

держави. Атака пошкодила ротори центрифуги ядерної станції через дві 

різні процедури. Перший етап передбачав різке, але коротке, 

прискорення центрифуг, що перевищували їх максимально безпечну 

швидкість, потім короткочасне уповільнення їх різко нижче мінімальної 

безпечної швидкості. Потім зловмисне програмне забезпечення чекало 

тижнями перед повторенням циклу, щоб зменшити шанси на виявлення. 

Друга, більш складна процедура включала надлишкові центрифуги для 

збільшення напруги ротора з часом. Таким чином Stuxnet вивів з ладу 

п’яту частину центрифуг, що мали іранці та змушував систему 

припиняти свою роботу раніше, ніж її могли замінити. Stuxnet міг 

крадькома поширюватися між комп'ютерами під управлінням Windows – 

навіть тими, які не підключені до Інтернету. Якщо працівник вставив 

флеш-накопичувач USB у заражену машину, Stuxnet міг би добре 

пробитися до нього, а потім поширитися на наступній машині, 

яка читала цей USB-привід (Kushner, 2013).  

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив: «Ми вже давно 
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стикаємося з кібертероризмом, таким як StuxNet, і одностороннім 

підходом США, таким як санкції. Сполучені Штати почали цю кібервійну з 

нападу на наші ядерні об'єкти дуже небезпечним, безвідповідальним 

способом, який міг вбити мільйони людей» (Iranian official denies plans…, 

2019). Крім того, в останні роки активізувалася діяльність розвинених 

країн по розробці засобів і методів, що дозволяють проводити масштабні 

кібератаки і вести кібервійни. За офіційними оцінками, лише щорічні 

прямі витрати Міністерства оборони США на проведення робіт в області 

підготовки до кібервійни знаходяться в межах 1,7–2,1 млрд дол., 

одночасно понад 90 млн дол. у рік витрачається на протидію тероризму 

в глобальних мережах (Osipenko, 2004, p. 95). 

Освоєння та розвиток у кіберпросторі, а також технічні 

можливості КНР дозволяють розпочату масштабну «холодну 

кібервійну». З джерел, що стали оприлюдненими після витоку 

документів дипломатичного представництва США у 2010 р. вказано, 

що американські експерти мають підозру використання вихідного коду 

компанії Microsoft з боку Китаю, нарощуючи свій потенціал. Китайський 

уряд відкидає свою участь в кібершпигунстві та кібератаках, вказуючи, 

що КНР не є агресором, а більше постраждала від зростаючого числа 

кібератак. У той же час фахівці з інформаційної безпеки звинувачують 

Китай у ряді кібератак на декілька державних установ і підприємств 

в Сполучених Штатах, Індії, Росії, Канаді та Франції.  

Активніше застосовуються методи прямого впливу та тиску на 

власників пошукових інтернет-сервісів, на яких, або розміщуються 

матеріали, що викликають невдоволення з боку державних інституцій, 

або надають доступ до таких матеріалів. Лідером у застосуванні таких 

методів вважається саме Китай. Конфлікт між урядом Китаю та  

ІТ-корпорацією Google виник через небажання Google обмежувати, 

на вимогу уряду, пошукові запити китайських користувачів. 

Не зважаючи на те, що безпосередньою причиною виникнення 

конфліктної ситуації між урядом КНР та Google стала спроба китайських 

хакерів на початку 2010 р. зламати електронні поштові скриньки, 

що належать деяким китайським правозахисникам (а на думку 

керівництва корпорації, ці хакери діяли з відома керівництва КНР), 
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саме «цензурна проблема» призвела до відкритого конфлікту. «Конфлікт 

між державою та американською ІТ-ТНК вперше призвів до залучення 

потужностей зовнішньополітичних відомств двох країн», – 

Держсекретар США Х. Клінтон у своїй промові від 21 січня 2010 р., 

про надзвичайну важливість цієї промови свідчить те, що це єдина з усіх 

промов держсекретаря, яка перекладена одразу сімома мовами, заявила, 

що США очікують від КНР серйозного розслідування випадків, 

що змусили Google виступити із заявою, щодо перспектив припинення 

роботи корпорації на китайському ринку. «Ми також сподіваємось, 

що розслідування та його результати будуть прозорими» (U.S Department 

of State, 2010). 

У своїй промові Х. Клінтон прямо звинуватила керівництво КНР 

у порушені прав людини у сфері інформації, підкресливши, 

що Держдепартамент намагатиметься здійснювати скоординовану 

політику у сфері свободи слова з основними американськими 

компаніями, задіяними у сфері надання мережевих послуг. Цей конфлікт 

вперше продемонстрував ступінь інтегрованості американської  

ІТ-корпорації у систему американської зовнішньої політики (Kohut, 2016, 

p. 95). 

У Великобританії офіційно оголошено про створення 

Національних Кіберсил (National Cyber Force transforms…, 2020). Під час 

слухань про витрати на оборону, в парламенті про це заявив Борис 

Джонсон. Кіберсили, за словами прем'єра, вже функціонують: «Я можу 

оголосити, що ми створили Національні кіберсили, які об'єднують наші 

спецслужби і військовослужбовців, які вже діють в кіберпросторі проти 

тероризму, організованої злочинності і ворожої діяльності держав» (The 

UK's new offensive cyber unit…, 2020). 

National Cyber Force (NCF) створено Міноборони в партнерстві з 

GCHQ в розвиток досвіду їх співпраці в рамках National Offensive Cyber 

Programme, яка існує з 2014 року. NCF об'єднують під єдиним 

командуванням фахівців з цих відомств, а також з МІ-6 і Лабораторії 

з оборонної науки і технологій (DSTL). NCF діють у зв'язці з підвідомчим 

GCHQ Національним центром кібербезпеки (NCSC), відповідальним за 

захист організацій всередині країни від комп'ютерних загроз. 
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У прес-релізі наводяться приклади операцій, які зможуть 

проводити Національні кіберсили: 

– порушення роботи мобільного телефону для того, щоб терорист 

не зміг зв'язатися зі своїми контактами; 

– допомога в запобіганні використання Інтернету як глобальної 

платформи для здійснення серйозних злочинів, включаючи сексуальне 

насильство над дітьми та шахрайство; 

– захист британської військової авіації від націлювання на неї 

ворожих систем озброєння. 

У прес-релізі також уточнюється, що Великобританія 

зобов'язується використовувати свої кіберможливості відповідально 

і відповідно до британського і міжнародного права, зокрема згідно 

з Intelligence Services Act і Investigatory Powers Act. «Це є гарантією того, 

що британські кібероперації є відповідальними, таргетованими 

і пропорційними, на відміну від операцій деяких наших супротивників» 

(National Cyber Force transforms…, 2020).   

Великобританія – світовий лідер в області наступальних 

кібероперацій, а GCHQ була першопрохідцем у використанні та створенні 

таких засобів, як приклад наводяться операції проти ІДІЛ. 

Великобританія також була першою країною, яка запропонувала свої 

наступальні можливості НАТО, а зі створенням NFC цей внесок буде 

грати все більш важливу роль. 

У середині грудня 2020 р. Єврокомісія представила нову Стратегію 

кібербезпеки ЄС, яка покликана зміцнити колективну стійкість Європи 

до кіберзагроз і гарантувати, що всі громадяни та підприємства зможуть 

використовувати в повній мірі надійні і заслуговуючи на довіру послуги 

та цифрові інструменти. Стратегія покликана закласти нові принципи 

розвитку сектора кібербезпеки на найближче десятиліття. Стратегія 

також дозволить ЄС встановити міжнародні норми та стандарти 

кібербезпеки і зміцнити співробітництво з партнерами по всьому світу 

для просування відкритого, стабільного і безпечного кіберпростору.  

Єврокомісія також внесла пропозиції, щодо підвищення 

кібербезпеки критично важливих фізичних об'єктів і мереж, включаючи 

захист інфраструктур, які можуть піддаватися кібернетичним нападам, 
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таких як транспорт, енергетика, охорона здоров'я, фінансова система 

і багато інших секторів. Таким чином, Стратегія спрямована на усунення 

поточних і майбутніх онлайн і офлайн ризиків, від кібератак до 

кіберзлочинності або стихійних лих. Єврокомісія запропонувала також 

створити оперативний відділ ЄС з кібербезпеки для координації дій всіх 

країн співтовариства, розгорнути в ЄС мережу оперативних центрів 

з використанням штучного інтелекту(AI) для раннього виявлення 

кібернападів і протидії їм, а також розробити нові інтегровані принципи 

захисту всієї інфраструктури країн Євросоюзу. В першу чергу нова 

Стратегія кібербезпеки спрямована на захист глобального і відкритого 

Інтернету, але в той же час пропонує гарантії не тільки для забезпечення 

безпеки, але й для захисту європейських цінностей і основних прав 

кожної людини за допомогою регуляторних, інвестиційних і політичних 

ініціатив. Кібербезпека є пріоритетом, що також відображається 

у наступному довгостроковому бюджеті ЄС (2021–2027). За програмою 

«Цифрова Європа» ЄС підтримуватиме дослідження в галузі 

кібербезпеки, інновації та інфраструктурі, кіберзахист та індустрію 

кібербезпеки ЄС. Крім того, у відповідь на кризу коронавірусу, 

що спричинила збільшення кількості кібератак під час блокування, 

додаткові інвестиції у кібербезпеку забезпечуються в рамках Плану 

відновлення Європи (New EU Cybersecurity Strategy, 2020). 

Більшість розвинених держав світу ухвалили національні стратегії 

з кібербезпеки, що визначають середньо- та довгострокові пріоритети та 

завдання державних органів у даній сфері. 

З огляду на заяви високопосадовців США та експертів, задіяних 

у підготовці нової Стратегічної концепції НАТО, щодо необхідності 

розглядати кібернапади на критично важливу інфраструктуру,  

як «акт війни», що підпадають під статтю 5 Північноатлантичного 

договору, то варто очікувати посилення дискусії на найвищому 

міжнародному політичному рівні (ОБСЄ, керівні органи НАТО, 

Генеральна Асамблея та Рада безпеки ООН, саміти Великої вісімки),  

щодо можливості закріплення відповідних змін у міжнародно-правових 

актах та статутних документах провідних міжнародних безпекових 

організацій. Це дозволить ідентифікувати кібернапади або їх сукупність 
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як акти війни. Існує цілком реальний ризик, що спроби ототожнення 

кібератак з «актами війни» можуть бути реалізовані на практиці. 

Так само, прийняття Європейською Комісією у грудні 2018 р. етапного 

Акту про кібербезпеку (The Cybersecurity Act) дозволило узгодити нові 

загальноєвропейські підходи до кібербезпеки і стимулювало низку 

модернізаційних реформ: створення нової європейської системи 

сертифікації кібербезпеки, зокрема в системах ІоТ/ІІоТ, впровадження 

у липні 2016 р. Директиви про безпеку мереж та інформаційних систем 

(NIS – Network Information Security) тощо. Значно посилена роль 

Європейської агенції з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA): 

замість тимчасового їй надано постійний мандат, розширено 

її повноваження у новій системі сертифікації, наданні допомоги 

державам-членам у ефективному реагуванні на кібератаки, у співпраці 

та координації на рівні Союзу. 

Експерти з Центру кіберзахисту НАТО розглядають мілітаризацію 

Інтернету в якості одного з головних і найбільш небезпечних трендів 

розвитку світового кіберпростору. Сучасні військові структури готові 

використовувати інформаційний простір як «паралельне поле битви» 

в конфліктах майбутнього. При цьому наголошується впевненість 

в тому, що проведення кібератак «в чистому вигляді» малоймовірно. 

Більш вірогідним є наступний сценарій: агресивні акції в кіберпросторі 

будуть використовуватися для посилення дій традиційних операцій із 

застосуванням звичайних наступальних озброєнь. Саме така формула 

звичайного озброєння та кіберзброя лежатиме в основі стандартних 

оперативних і стратегічних дій в майбутніх конфліктах. 

Сприйняття кіберзагроз знайшло своє відображення в новій версії 

Стратегічної концепції НАТО, прийнятій на саміті в Лісабоні в листопаді 

2010 р. У даній концепції інформаційні атаки фігурують в ряду найбільш 

небезпечних викликів і загроз безпеки та процвітання держав членів 

Альянсу (Strategic Concept for the Defence and Security…, 2010). 

Іншим надзвичайно важливим аспектом кіберполітики НАТО 

є сприйняття Росії як одного з головних кіберагресорів a priori. 

Як політичний істеблішмент, так і експертні співтовариства країн 

Альянсу схильні звинувачувати Росію в організації ряду масованих 
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інформаційних атак на інформаційну інфраструктуру трьох 

пострадянських держав. У 2007 р. були проведені масштабні DDoS-атаки 

(«відмова в обслуговуванні») на сайтах парламенту і уряду Естонії, 

а також кількох естонських банків і новинних агентств. Аналогічні атаки 

в 2008 р. проти Литви і Грузії також розглядаються західними 

політичними елітами і аналітиками як акти російської інформаційної 

агресії. 

Таким чином, сфера інформаційної безпеки конституюється 

в якості нової лінії поділу, відчуження і навіть конфронтації між Росією і 

НАТО. В свою чергу Російська Федерація застосовувала свої кіберсили 

не тільки в Прибалтиці, а й на своєму «улюбленому» полігоні – Україні. 

За оцінками експертів та країн Австралії, США, Великобританії, Нової 

Зеландії, Канади, Данії російські військові майже напевно несуть 

відповідальність за кібератаку «NotPetya» у червні 2017 р. «NotPetya» – 

це найбільша кібератака за всю історію, що була проведена в червні 

2017 р. у день Конституції України. «Це було частиною постійних зусиль 

Кремля дестабілізувати Україну і все чіткіше демонструє участь Росії 

у триваючому конфлікті. Це також була необдумана та невибіркова 

кібератака, яка матиме міжнародні наслідки»: заявив президент США 

Дональд Трамп (Statement from the Press Secretary, 2017). 

Уряд Великобританії, Данії та України виніс рішення про те, 

що уряд Росії несе відповідальність за напад, який особливо вплинув на 

фінансові, енергетичні та державні установи України, але його різкий та 

агресивний код призвів до подальшого поширення на інші європейські 

та російські підприємства. Руйнівна атака маскувалась як програма для 

вимагання грошей, але її основна задача була виведення з ладу основних 

комп’ютерних систем.  

Державний міністр закордонних справ Великобританії, 

відповідальний за кібербезпеку, лорд Тарік, заявив: «Уряд 

Великобританії вважає, що російський уряд, а саме російські військові, 

були відповідальними за руйнівну кібератаку «NotPetya» у червні 2017 р. 

Напад продемонстрував тривале ігнорування українського суверенітету. 

Його необдуманий випуск порушив діяльність організацій та компаній 

по всій Європі, що коштували сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Кремль 
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позиціонував Росію як пряму опозицію Заходу: це не повинно так бути. 

Ми закликаємо Росію бути відповідальним членом міжнародного 

співтовариства, яке вона наче б то підтримує, а насправді таємно 

намагається його підірвати. Сполучене Королівство виявляє, переслідує 

та реагує на шкідливу кібернетичну діяльність незалежно від того, 

звідки вона походить, покладаючи витрати на тих, хто прагне заподіяти 

нам шкоду. Ми прагнемо посилити скоординовані міжнародні зусилля 

для підтримки вільного, відкритого, мирного та безпечного 

кіберпростору» (Russian military almost certainly responsible for 

destructive…, 2018). 

Вірус «NotPetya» викликав масштабні збої в роботі енергетичних 

компаній України, українських банків, також постраждали Аеропорт 

Харкова та Чорнобильська зона. Не працювали урядові сайти, київський 

метрополітен. Національний банк України опублікував на своєму сайті 

офіційну заяву про хакерську атаку на банки країни і боротьби з нею. 

Пізніше стали з'являтися повідомлення про хакерську атаку на російські 

банки, компанії Хоум Кредит, Роснафта і Башнафта. Також повідомлення 

про зараження стали надходити з Італії, Ізраїлю, Сербії, Угорщини, 

Румунії, Польщі, Аргентини, Чехії, Німеччини, Великої Британії, США, 

Данії, Нідерландів, Іспанії, Індії, Франції та Естонії. Безумовно Російська 

Федерація являє собою одного із найактивнішого актора у кіберпросторі 

серед інших держав. РФ звинувачують у втручанні в американські 

вибори, кібершпигунстві та злому американських державних установ, 

а також великих корпорацій з метою вилучення розвідувальних даних.  

Найактуальніша російська кібератака відбулася у грудні 2020 р. та 

отримала назву «SunBurst», експерти з питань кібербезпеки відзначають, 

що це була найбільша атака з часів «NotPetya». Напад дав зловмисникам 

доступ до численних ключових американських підприємств та даних з 

американського казначейства, міністерства торгівлі, а також 

міністерства національної безпеки. SUNBURST – це троянізована DLL, 

імплантована в останні оновлення платформи SolarWinds Orion, яка 

створила бекдор в ураженій системі. Незрозуміло, скільки із 300 000 

систем клієнтів SolarWinds, можливо, було атаковано, але, схоже, атака 

розтягнулася на кілька місяців. Виходячи з рівня витонченості атаки, 
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було виявлено, що це ймовірно російські хакери (Cosy Bear), націлені на 

конкретні урядові та критично важливі інфраструктурні організації, а 

також на підприємства з цінною інтелектуальною власністю.  

Професор Алан Вудворд, дослідник кібербезпеки в Університеті 

Суррея, пише: «Після холодної війни це одне з потенційно найбільших 

проникнень західних урядів, про яке мені відомо. Подумайте лише про 

те, чому країни проводять шпигунство. Це дає їм перевагу,  

і це не обов'язково лише військова перевага, особливо в мирний час: 

використання розвідки для отримання економічної вигоди різними 

способами є головним аспектом того, чому країни проводять операції 

збору розвідданих. Існує також особистий вимір. Ми побачили, що коли 

в США було зламано Управління персоналом, стали потенційно доступні 

приватні дані багатьох державних службовців. Ці дані зарезервовані  

для тих, хто пройшов перевірку безпеки та неймовірно чутливий» (Tidy, 

2020). 

В останні роки США запровадили низку санкцій проти Росії, 

включаючи останнє обвинувачення російських військових хакерів. 

Однак Росія явно демонструє, що їх не залякають і не збирається 

гальмувати свою кібердіяльність. Це призведе до подальшого 

загострення відносин між США та Росією і в довгостроковій перспективі 

створить серйозні політичні конфлікти. США оцінили свої збитки за всі 

роки існування глобальної мережі в 400 млрд дол., що в три рази більше 

щорічних витрат на освіту. Згідно з оцінками, наведеними в нещодавно 

опублікованій доповіді спеціального комітету Конгресу США, тільки в 

2012 р. збиток, який понесли американські компанії в результаті 

промислового шпигунства і кібератак, склав, щонайменше, 300 млрд дол. 

Хакерство «Sunburst» цілком може представляти собою велику 

міжнародну кризу у віртуальних сутичках між країнами-конкурентами – 

ескалацію, яка може мати серйозні наслідки. 

Висновки 

Актуальність проблеми кібертероризму та кіберзброї обумовлена 

різким зростанням технологій та тенденцій до оновлення стратегій та 

військово-оборонного комплексу провідних та глобальних акторів у 

світі, кібертероризм наразі активно сприяє поглибленню кризи 
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у економічній та соціальній сфері, а також набирає сили на тлі пандемії 

COVID-19 посилюючи фейки та масштабну дезінформацію. Швидше за 

все, ініціативи в межах ООН, щодо вироблення комплексних підходів до 

міжнародної інформаційної безпеки будуть, або повністю невдалими, 

або обмежено вдалими (на рівні декларативної згоди). 

Повинна бути вирішена проблема визначення на міжнародному 

рівні (передусім на рівні ООН у відповідних Резолюціях) основних 

термінів кібербезпекової проблематики: «кіберпростір», «кібернапад», 

«кібервійна», «кібертероризм». Крім того, визначення на міжнародному 

законодавчому рівні юридичного статусу кіберпростору, зони 

відповідальності країн за власний кіберпростір, його міжнародний 

правовий статус (за аналогією з повітряним, водним просторами країни, 

її земельними ресурсами тощо).  

Глобальні атаки на країни показали, що можливості кіберзброї та 

кібертероризму не можна недооцінювати. Беручи до уваги відносну 

дешевизну у розробці та використанні таких інструментів війни, це може 

призвести до нових міжнародних конфліктів та загострення стосунків, 

а також зародження нових воєнних озброєних нападів. 

Розглядаючи зростаючу тенденцію разом із можливістю 

зменшення рівня анонімності у всесвітній мережі (із введенням 

«інтернет-паспорту» для користувачів), можна зазначити, що панівний 

до останнього часу неоліберальний підхід до розуміння мережі Інтернет 

(так звана «каліфорнійська ідеологія») зазнає кардинальних змін, 

а заступає її «технореалізм» з його ставленням до ІКТ як «технологій 

подвійного призначення» та ключовою роллю держави у розвитку 

мережі Інтернет. Не зважаючи на декларовані бажання основних 

геополітичних суб’єктів протидіяти мілітаризації кіберпростору, можна 

констатувати збільшення ролі суто військових структур у забезпеченні 

безпеки національної критично важливої інфраструктури 

«національного кіберпростору». 
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