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І. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І
БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР У СВІТІ
УДК: 327.71
ББК: 66.4 (7Кан)6
С-89
Судак І.І., м. Київ
УЧАСТЬ КАНАДИ В ПРОГРАМІ НАТО
«РОЗШИРЕНА ПЕРЕДОВА ПРИСУТНІСТЬ» ТА
РОЗМІЩЕННІ СИСТЕМИ ПРОТИРАКЕТНОЇ
ОБОРОНИ У ЄВРОПІ
У статті розглянуто участь Канади в програмі
НАТО «Розширена передова присутність», оскільки 2016
року НАТО оголосило про намір розгорнути чотири
ротаційні батальйони в Естонії, Латвії, Литві та Польщі,
очолювані
Сполученим
Королівством,
Канадою,
Німеччиною та США відповідно. Мета полягала в наданні
чіткого сигналу, що НАТО готове захищати будь-якого
союзника, і продемонструвати міць трансатлантичних
зв‟язків, а також зобов‟язання і єдність Альянсу.
Розгортання було офіційно схвалене на саміті НАТО у
Варшаві в липні 2016 року.
У дослідженні проаналізовано позицію урядів Канади
щодо участі в континентальній системі протиракетної
оборони під керівництвом США. Зіштовхнувшись із
загрозою зростаючої ядерної програми Північної Кореї,
більшість звичайно прагне, щоб це сталось. Однак
підтримка потенційної участі Канади не є одностайною і
серед ліберальних і, меншою мірою, консервативних членів
парламенту.
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Оскільки Північна Корея зростає все нестабільніше, і
програма озброєння країни демонструє тривожне
поліпшення, питання про залучення канадців до
континентальної системи балістичної протиракетної
оборони знову стало актуальним. Нова демократична
партія Канади залишається проти вступу Канади. Вони
наголошують на тому, що перша лінія оборони Канади
проти Північної Кореї повинна бути дипломатією.
Ключові слова: Канада, США, НАТО, оборонна
стратегія, світова безпека, континентальна система
протиракетної оборони, ядерна програма, програма
озброєння.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Після анексії Криму та загалом агресивнішої
позиції Росії у Східній Європі напруженість між Заходом і
Росією створила загрозу повернення до конфронтації на
кшталт «холодної війни». Знаючи про слабкі сторони у
східній частині Росії, Північноатлантичний Альянс
вирішив посилити свою оборону. Проте, прагнучи
дотриматися своїх зобов‘язань 1997 року не розміщувати
на постійній основі значні бойові сили у Східній Європі,
НАТО відмовилася від прохань східних країн надати їм
значні військові бази, щоб не «спровокувати» Кремль.
Отже, посилену присутність у Східній Європі можна
назвати «стійкою», а не «постійною» [5].
Цей процес розпочався на саміті в Уельсі 2014 року,
коли НАТО погодила План дій із забезпечення
боєготовності. Так звані «заходи переконання» для
заспокоєння союзників Центральної та Східної Європи
складалися з низки земельних, морських і повітряних
заходів у Східній частині Східного флангу та навколо неї
16

(включаючи Балтійське, Чорне та Середземне моря). Ці
заходи
підкріплювалися
військовими
навчаннями,
спрямованими на колективну оборону та врегулювання
кризових ситуацій [6].
У червні 2015 року міністри оборони країн-членів
НАТО вирішили збільшити кількісний склад Сил
реагування НАТО (СРН) від 13000 до 40000
військовослужбовців. У складі СРН було також створено
Об‘єднану оперативну групу підвищеної готовності
(ООГПГ) як «основну силу» у разі російської агресії проти
союзників. У її основі лежить багатонаціональна команда
(близько 5000 військовослужбовців), яка готова швидко
діяти ще до початку кризової ситуації та надіслати
потужний сигнал мобілізації сил усіх 29 союзників з
НАТО. Цей крок схожий з поверненням до позиції
стримування на підставі статті 5 [4].
У вересні 2015 року в Болгарії, Естонії, Латвії, Литві,
Польщі, Румунії, Угорщині та Словаччині було відкрито
вісім нових невеликих штабів – Центри інтеграції сил
НАТО (ЦІСН), які мають принципове значення.
Об‘єднавши національні сили цих країн із силами інших
членів НАТО, підрозділи значно полегшили їх поступове
розгортання у східній частині Альянсу, приносячи користь
від колективного планування оборони та прискорюючи
спільну підготовку й навчання. Крім того, у грудні 2015
року
в
Бухаресті
(Румунія)
було
відкрито
багатонаціональний відділ південно-східних штаб-квартир
(HQ MND-SE). Маючи 280 співробітників, штаб-квартира
MND-SE здійснює командування та контроль за Центрами
інтеграції сил НАТО та силами, розгорнутими в південносхідному регіоні. Крім того, міністри оборони країн
Альянсу підтвердили свої зобов‘язання щодо програми
Розширеної передової присутності у лютому 2016 року. Це
17

було підтвердженням зусиль групи для запевнення своїх
східних союзників і партнерів 2014–2015 рр. [5; 17]
Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю тему
засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у
питаннях, пов‘язаних з участю Канади в континентальній
системі протиракетної оборони (ПРО) та програмі НАТО
«Розширена передова присутність», оскільки 2016 року
НАТО оголосило про намір розгорнути чотири ротаційні
батальйони в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, очолювані
Сполученим Королівством, Канадою, Німеччиною та США
відповідно. Зокрема, ці та низку інших питань
досліджували Фергюсон Я., Меєр П., Шапіро А., Ланозька
А., Райт Т.
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в дослідженні участі Канади в програмі НАТО
«Розширена передова присутність» та позиції урядів
Канади щодо участі в континентальній системі
протиракетної оборони під керівництвом США.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 2016
року НАТО оголосило про намір розгорнути чотири
ротаційні батальйони (близько 1000 військовослужбовців
на батальйон) в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, очолювані
Сполученим Королівством, Канадою, Німеччиною та США
відповідно [17]. Мета, як заявив Генеральний секретар
НАТО Йенс Столтенберг перед зустріччю в липні 2016
року з міністрами оборони країн Альянсу, полягала в
наданні чіткого сигналу, що НАТО готове захищати будьякого
союзника,
і
продемонструвати
міць
трансатлантичних зв‘язків, а також зобов‘язання і єдність
Альянсу. Розгортання було офіційно схвалене на саміті
НАТО у Варшаві в липні 2016 року [2].
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У відповідь на відновлення російської войовничості,
європейські союзники та Канада, будучи рішуче
налаштованими Сполученими Штатами, також вирішили
збільшити свої витрати на оборону, прагнучи не допустити
затяжної кризи, яка тривала після закінчення «холодної
війни». У вересні 2014 року на саміті в Уельсі Альянс
вирішив зробити раніше рекомендаційні витрати в розмірі
2% від ВВП обов‘язковими. Проте, згідно з Річним звітом
Генерального секретаря НАТО від березня 2017 року, лише
п‘ять членів (США з 3,61%, Греція – 2,36%, Естонія –
2,18%, Великобританія – 2,17%, Польща – 2,1%) досягла
позначки у 2%, порівняно з минулим роком. Канада, яка є
основоположним членом НАТО, нині посідає шосте місце
(після США, Франції, Великобританії, Німеччини та Італії)
щодо внеску до бюджету НАТО [14].
Згідно зі звітом Столтенберга, витрати на оборону
Канади зросли 2016 року, при цьому процент витрат на
оборону ВВП зріс від 0,98 до 1,02%. Проте це залишається
найменшою часткою ВВП, яку Канада витратила на
оборону з 2012 року (лише Бельгія, Чеська Республіка,
Ісландія, Люксембург та Іспанія витратили менше) [3; 6].
Нещодавні заяви канадського уряду свідчать, що
Оттава планує досягти рівня 1,4% від ВВП до 2024–2025
років. У червні 2017 року міністр оборони Канади Харджіт
Саджян заявив, що наступного десятиліття Оттава має
намір збільшити свій оборонний бюджет на 70% (24,2 млрд
канадських доларів). Ці гроші будуть в основному
інвестуватись у нові військові закупівлі та технології, які
дозволять канадським військовим проводити кібератаки,
безпілотні повітряні удари та придбати близько 88
винищувачів і 15 бойових кораблів. Це повідомлення було
оголошено
після
драматичної
промови
міністра
закордонних справ Христини Фріленд про поступки США
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на міжнародній арені та необхідність Канади прагнути до
лідерства. Президент Дональд Трамп офіційно не
підтвердив свою прихильність до статті 5 на саміті НАТО в
Брюсселі, тому серед союзників НАТО зростає
стурбованість щодо ролі, яку США відіграють в Альянсі
під час президентського терміну Д. Трампа [21].
Збільшення витрат на оборону не буде миттєвим,
оскільки не очікується раніше 2019 року, після наступних
виборів. Однак це дає чітке розуміння союзниками того,
що Канада готова робити більше і налаштована на
європейську оборону навіть тоді, коли США вирішать
відмовитися. Протягом останніх декількох місяців, після
того як нова адміністрація США примусила союзників
досягти рівня витрат на військові потреби в розмірі 2% від
ВВП, прем‘єр-міністр Джастін Трюдо відстояв важливість
ролі Канади в Альянсі, підкресливши військовий внесок
країни в місії НАТО [20].
Збройні сили Канади в дійсності є основним
учасником операцій і навчань НАТО від заснування
Альянсу 70 років тому. Починаючи з 2014 року, Канада
підтримує заходи НАТО щодо запобігання та стримування
в Центральній і Східній Європі, надаючи співробітників
для операції «REASSURANCE». У межах цієї операції
збройні сили Канади очолювали бойову групу Розширеної
передової присутності в Латвії. Бойовий підрозділ,
очолюваний канадським лейтенант-полковником Уейдом
Ратлендом, складається з військовослужбовців з Албанії,
Канади, Італії, Польщі, Словенії та Іспанії. Канада надає
понад 455 співробітників разом із штаб-квартирою,
механізовану піхотну роту, бойову службу підтримки,
транспортні засоби та обладнання, розташовані в таборі
Адажі (на сході від Риги) [17].
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Канадські військові також розмістили війська в
Польщі,
відповідають
за
операцію
«UNIFIER»,
багатонаціональну спільну робочу групу в Україні, до
складу якої входять представники Канади, Сполучених
Штатів і Великої Британії. Нині в країні розташовано
близько 200 членів збройних сил Канади, і вони
залишатимуться там до березня 2019 року, з метою
посилення безпеки в регіоні через нарощування потенціалу
та підготовку Збройних Сил України. Операцію очолює
канадський підполковник Крістофер Рівз, який на вересень
2017 року підготував 5500 українських солдат [6].
Активи, задіяні в межах операцій «REASSURANCE»
та «UNIFIER», чітко підкреслюють сильну прихильність
канадського уряду до НАТО та його рішучість робити те,
що необхідно для захисту європейських союзників від
потенційної російської агресії, гарантування безпеки та
забезпечення стабільності в євроатлантичному регіоні [7].
З цією метою Канада також взяла участь у навчанні
«FORMIDABLE SHIELD» – головного навчання НАТО з
повітряно-протиракетної оборони, яке проводилось у горах
на Гебридські островах, що на заході від Шотландії. У
навчаннях, що проходили від 24 вересня до 18 жовтня 2017
року, були задіяні 14 кораблів, 10 літаків і близько 3300
співробітників з Канади, Франції, Німеччини, Італії,
Нідерландів, Іспанії, Великої Британії та США. Військові
навчання були спрямовані на посилення співпраці між
союзниками НАТО в умовах потенційних ракетних загроз і
відповідали рішенню НАТО від 2010 року щодо посилення
здатності захисту європейських союзників від загроз
балістичних ракет [14].
Хоча деякі аналітики й установи схоже сумніваються
в реальних шансах на успіх збройних сил Канади у випадку
повномасштабної атаки Росії в Центральній та Східній
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Європі, присутність НАТО та, зокрема, Канади знаходять
підтримку в місцевого населення й уряду. За даними
опитування 2016 року, яке було замовлено Міністерством
оборони Латвії, понад 40% жителів схвалюють присутність
батальйону. Тому, активізувавши зусилля, Канада
приносить колосальні зміни для європейських союзників
тоді, коли довготривалі зобов‘язання Америки щодо НАТО
та європейської безпеки здаються невизначеними [18].
Участь Канади в континентальній системі
протиракетної оборони. Ще 2005 року Канада опинилась у
гострих суперечках щодо того, чи повинна країна брати
участь у програмі протиракетної оборони (ПРО) під
керівництвом США. Упродовж року погляд прем‘єрміністра
Канади
Пола
Мартіна
(колишній
лідер Ліберальної партії Канади та міністр фінансів,
прем‘єр-міністр від 12 грудня 2003 до 6 лютого 2006 року)
на цю проблему залишався доволі неясним, незважаючи на
інтенсивне лобіювання з боку уряду США, власних
канадських військових і закликів до прояснення від
політичної опозиції. Критики системи, включаючи Нову
демократичну партію Канади (одна з федеральних
політичних партій Канади) і Квебецький блок (канадська
політична партія федерального рівня), стверджували, що це
було занадто дорого та технологічно не підтверджено.
Вони також були загалом насторожені щодо «озброєння
космосу». Урешті-решт, програма стала сенсаційною
ініціативою президента Рональда Рейгана під назвою
«Зоряні війни» [8].
Пол Мартін вирішив не приєднувати Канаду до щита
ПРО під керівництвом США. Водночас, експерти
зазначили, що ймовірно політика вплинула на це рішення.
Щит, здебільшого, залишався непопулярним для
канадської
громадськості,
зокрема
серед
деяких
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ліберальних членів парламенту, і уряд був надстурбований
тим, що того часу він виявився надто близьким до
непопулярної адміністрації у Вашингтоні. Пол Мартін
зазначив, що його рішення могло б бути іншим, якби
Канада тоді зіштовхнулась із загрозами сьогодення.
Хоча консерватори в опозиції виступали за те, щоб
Канада приєдналася до програми з ПРО, вони вирішили не
приєднуватись упродовж свого періоду при владі, а саме
протягом дев‘яти років (від лютого 2006 до жовтня 2015
року перебувала при владі; партію очолює екс-прем‘єрміністр Канади Стівен Харпер). Тим не менш, під час свого
перебування на посаді прем‘єр-міністра Стівен Харпер
постійно виражав зацікавленість до питання приєднання
Канади до ПРО [7].
Ця тема знову була відкрита в огляді оборонної
політики Департаменту національної оборони. У звіті,
опублікованому в грудні 2016 року, підтверджено
зростання держав, які володіють технологіями балістичних
ракет, що потенційно може загрожувати Північній
Америці, і зазначено, що ця загроза, як очікується,
залишиться і буде розвиватися складніше у найближчі
десятиліття [6].
Проте позиція Міністерства щодо участі Канади в
континентальній системі протиракетної оборони навряд чи
була категоричною і, як і характер доповіді, обговорення
завершилися загальними питаннями для виявлення
настрою народу. «Чи зможе зміна політики у цій сфері
посилити національну безпеку Канади та відкрити шлях
для ширшого континентального співробітництва? Чи
існують ефективніші сфери інвестування для кращого
захисту Північноамериканського континенту?» [14].
Тож
чи
зможе
Канада
приєднатись
до
континентального протиракетного щита? Зіштовхнувшись
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із загрозою зростаючої ядерної програми Північної Кореї,
більшість звичайно прагне, щоб це сталось. В інтерв‘ю
Канадській радіомовній корпорації генерал-майор у
відставці Том Лоусон, колишній головнокомандувач за
часів прем‘єр-міністра С. Харпера, висловив думку, що
вважає дивним те, що Канада ще не приєдналася до
програми з ПРО, а її уряд не підкреслив важливість
ракетної загрози, яка, як він стверджував, нависла над
країною. Думки Лоусона також простежуються у словах
інших відомих діячів, серед яких генерал у відставці та
сенатор Ромео Даллі та колишній міністр національної
оборони (від 14 серпня 2007 до 15 липня 2013 року) Пітер
Маккей. Останній зазначав, що абсурдно те, що Канада
допомагає платити за європейську систему протиракетної
оборони за допомогою їхніх внесків у НАТО, навіть коли
самі незахищені [12].
Однак підтримка потенційної участі Канади не є
одностайною і серед ліберальних і, меншою мірою,
консервативних членів парламенту, деякі з яких
підтримують подальше обговорення цього питання. Нова
демократична партія Канади також залишається проти
вступу Канади. Вони наголошують на тому, що перша лінія
оборони Канади проти Північної Кореї повинна бути
дипломатією. Критик зовнішньої політики партії Хелен
Левердієр зазначала, що дешевше розробити нову зброю,
ніж розвивати таку оборонну систему, і така оборонна
система лише примушує такі країни, як Північна Корея, а
також такі країни, як Китай і Росія, які можуть відчути
занепокоєння, модернізувати свої системи, що врешті-решт
призводить до ескалації. Як згадувалося раніше, нинішній
континентальний щит протиракетної оборони не зможе
захистити Канаду від китайських або російських ракет, і,
отже, зауваження Лавердієра про те, що участь у програмі
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протиракетної оборони може викликати дестабілізацію, або
ж потенційна гонка озброєнь – це перебільшення [7].
Також були суперечки про те, що участь Канади в
оборонній системі, очолюваній США, може реально
збільшити ракетну загрозу для країни. Зараз військові
експерти стверджують про брак прямої загрози для Канади.
Дійсно, під час свого візиту до Пхеньяна радник з питань
національної безпеки Даніель Жан дізнався, що Північна
Корея розглядає Канаду як мирну та дружню країну, не як
ворога. Але це не обов‘язково означає, що Канада не є
вразливою до нападу. Як зазначав віце-президент
Канадського інституту міжнародних відносин Колін
Робертсон, що загроза не в тому, що Канада стане
мішенню, а в тому що, якщо ці ракети летять з інших
півкулі, вони можуть бути спрямовані на Чикаго, але
вразити можуть Торонто [11].
В електронному листі начальник штабу канадської
армії генерал Лоусон погоджується, що дипломатія
повинна посідати перше місце при розв‘язанні проблеми
Північної Кореї. Але чому дипломатія не повинна полягати
у підготовці інших форм оборони? Лоусон твердив, що
Канада може погодитися включити ПРО у двосторонню
угоду
Командування
повітряно-космічної
оборони
Північної Америки. Це дало б зрозуміти, що Канада
відтепер буде партнером у вирішенні політичного курсу
ПРО. Лоусон зазначав, що необхідно лише, щоб персоналу
надали місце в штаб-квартирі Командування повітрянокосмічної оборони Північної Америки, яке зараз займають
лише американці. Зрештою, це може привести до
створення радіолокаційних об‘єктів і майданчиків для
запуску ракет на канадській території, беручи до уваги, що
це вважається цінним і прийнятним для канадців. Хоча
Лоусон та інші чітко підтримують участь Канади в
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програмі континентального ПРО, але противники все ще
залишаються. Водночас прем‘єр-міністр Трюдо не
відступає від власних поглядів, як і його попередник Пол
Мартін [12].
Оскільки Північна Корея зростає все нестабільніше, і
програма озброєння країни демонструє тривожне
поліпшення, питання про залучення канадців до
континентальної системи балістичної протиракетної
оборони знову стало актуальним. Проте, незважаючи на
велику увагу преси та опозиційних партій, ліберальний
уряд виявив небажання повністю пояснити власний підхід
до протиракетної оборони.
Коли його представників запитали про їхню позицію
щодо континентального щита ПРО наприкінці серпня 2017
року, прем‘єр-міністр Канади Джастін Трюдо (від 4
листопада 2015 року і дотепер) заявив журналістам, що
давня позиція його уряду не може бути змінена в
майбутньому. Трюдо згадав минуле рішення уряду
лібералів
щодо
неприєднання
до
програми
континентальної ПРО 2005 року [19].
Незважаючи на це, просування програми ракетного
озброєння Північної Кореї, що, на думку експертів, може
негативно вплинути на безпеку континентальної частини
Сполучених Штатів, підштовхнуло Канаду від членів
власної партії Трюдо приєднатися до щита ПРО [19].
14 вересня 2017 року генерал-лейтенант П‘єр СентАман,
канадський
офіцер
найвищого
рангу
в
Північноамериканському командуванні з аерокосмічної
оборони (NORAD), викликав хвилювання в канадського
парламенту, заявивши Постійному комітету національної
оборони, що нинішня політика США – не захищати Канаду
при ракетній загрозі. Здається сумнівним, що США
відреагує на таку заяву – насправді це суперечить статті 5
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Атлантичної хартії, однак одкровення Сент-Амана
створило додатковий тиск на канадський уряд, щоб
остаточно з‘ясувати це питання [16].
Американський балістичний ракетний захисний щит
є системою наземних радарів, супутникових датчиків і
ракет-перехоплювачів,
призначених
для
знищення
боєголовок противника. Датчики системи призначені для
точного визначення ракети противника, які потім
збиваються вищезазначеними ракетами-перехоплювачами
на Алясці і в Каліфорнії. Веб-сайт організації надає чітке
візуальне уявлення про те, як працює ця система [16].
Проте система не застосовувалася на практиці і,
згідно з UCS (The Union of Concerned Scientists) USA, під
час практичної симуляції вона зможе ефективно знищувати
цільові ракети і не оснащена засобами для боротьби з
контрзаходами.
Контрзаходи
включають
у
себе
інструменти, які противник може використовувати для
того, щоб заплутати систему захисту. За винятком
контрзаходів, здатність знищити міжконтинентальну
балістичну ракету, перш ніж вона досягне своєї мети,
залишається надзвичайним досягненням, яке Пентагон
прирівнює до зіткнення однієї кулі з іншою. Інакше
кажучи, ця технологія ще не зовсім наздогнала загрозу
[18].
Крім того, загальна оборонна здатність системи
обмежена й іншими заходами. Протиракетний щит не
здатний запобігти загрозам з боку Китаю чи Росії, а може
захищати від потенційних загроз таких менших держав, як
Північна Корея чи Іран. Крім того, щит дороговартісний.
Від 2002 до 2014 року Агентство національної
протиракетної оборони США (National Missile Defense –
NMD) витратило близько $ 100 мільярдів на систему. У
серпні 2017 року президент Трамп пообіцяв збільшити
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бюджет протиракетної оборони країни. Але, незважаючи
на великі витрати та практичні недоліки, система, як і
раніше залишається найкращою обороною Канади від
неминучої атаки міжконтинентальних балістичних ракет
[21].
На засіданні Комітету оборони та безпеки
Парламентської асамблеї НАТО, була заснована 1955 року
з метою впровадження спеціалізованого форуму для членів
парламенту з усього Атлантичного альянсу для підвищення
обізнаності парламентарів з питань оборони та безпеки, які
стосуються євроатлантичного простору, 27 травня 2017
року була представлена доповідь «Протиракетна оборона і
НАТО» Генеральним доповідачем Комітету, сенатором
Канади Йосипом Деєм. Хоча це був лише проект доповіді,
обговорення виявило високий ступінь узгодженості із
надретельно дослідженим змістом доповіді [6].
Сенатор Дей підсумував звіт, почавши з огляду
зростаючої загрози балістичних ракетних комплексів,
оскільки Північна Корея та Іран постійно збільшують
потужність своїх ядерних боєголовок і ракетних систем
великої дальності [9].
Іран викликає найбільше занепокоєння тим, що
користується «лазівкою» у договорі 2015 року. Хоча не
дозволяється
збільшувати
виробництво
ядерних
боєголовок, але ця угода не обмежує іранську програму
ядерного озброєння як таку. Тому вона продовжує
вдосконалювати вже складну систему зброї, яка зараз
здатна досягти Туреччини [18].
Розвиток північнокорейських балістичних ракет
загрожує Японії та Південній Кореї, які не мають власної
ядерної зброї або стратегічних ракет, але мають
двосторонні оборонні угоди зі США щодо забезпечення
цих можливостей. Вони мають системи «Aegis» на
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есмінцях, які дозволяють їм обмінюватися даними зі США
для протиракетної оборони [6].
Армія США в липні 2016 року оголосила плани про
розгортання в Південній Кореї Протиракетного комплексу
рухомого наземного базування (THAAD), що здатна
перехоплювати ракети середньої та меншої дальності на
початковому або кінцевому етапі польоту. Це забезпечить
захист населених пунктів, військових сил і ресурсів на
Корейському півострові, а також деяких районів Японії
[14].
І Китай, і Росія категорично заперечували проти цих
планів. Росія занепокоєна, що радіус дії THAAD покриває
східну територію Росії.
Ще однією перешкодою є прагнення деяких держав
поділитися технологіями з тими, хто хоче платити. Отже,
зростає небезпека того, що потенціал ракетного озброєння
буде розвиватись і, зрештою, використовуватиметься
недержавними суб‘єктами [14].
У доповіді зазначається: хоча неминуча атака
території держав-членів НАТО навряд чи відбудеться,
протиракетна оборона повинна розглядатися як частина
колективної оборони – це узгоджено на зустрічах у
Лісабоні та Варшаві [2; 15].
Спочатку, на Лісабонському саміті 2010 року,
існувала надія, що НАТО може співпрацювати з Росією для
створення стратегічного партнерства для захисту
євроатлантичного регіону. Проте ані НАТО, ані Росія не
змогли узгодити власні принципово протилежні погляди.
Хоча НАТО і США бачили дві системи, що працюють
паралельно, Росія хотіла мати спільну систему, яка
відповідала б за європейський сектор, що означало б
відповідальність Росії за сектор, до якого входили б країни
Балтії. НАТО офіційно зупинила обговорення цього
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проекту в квітні 2014 року після російської анексії Криму
[14].
У доповіді обговорювалися проблеми російської
сторони в деталях, але підсумовувалось, що побоювання
щодо сучасних ракет-перехоплювачів у Європі, які
зможуть підірвати ядерний потенціал Росії, не є
обґрунтованими. У доповіді зазначалося, що НАТО
наполегливо заявляє, як це було зроблено знов у
Варшавському комюніке, що протиракетна оборона НАТО
не спрямована проти Росії, а радше на забезпечення
захисту
від
зростаючої
загрози,
пов‘язаної
з
розповсюдженням балістичних
ракет за межами
євроатлантичного
регіону.
У
доповіді
також
підтверджується, що НАТО домовилась у Варшаві про
поновлення зв‘язків з Росією, але відновлення справжньої
співпраці з Росією вимагатиме значних змін у російській
поведінці [18].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Зростаюча
кількість союзників НАТО є складниками елементів
програми і всі вони сприяють його базовому
фінансуванню. Здатність стримувати та захищати від
загроз балістичних ракет поліпшується, але більша частина
роботи ще попереду.
Парламентарям НАТО слід знати про розвиток
системи та про міру, якою їхні держави сприяють цим
зусиллям. Загальний потенціал системи протиракетної
оборони залежить від тривалого внеску держав-членів і від
готовності ухвалювати складні рішення не лише щодо
розміщення конкретних активів (від перехоплювачів до
радарних систем), а й про правила участі у використанні
системи. Рішення про розгортання та, врешті,
використання елементів системи протиракетної оборони
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залежатиме від розуміння законодавчими органами внесків
і ролі їхньої країни в системи ПРО Альянсу. Оскільки
модернізація системи стає необхідною, кадровий склад
законодавців, обізнаних з ПРО, можуть допомогти
ефективному ухваленню рішень. Майбутні системні
оновлення національних систем ПРО, які зрештою стануть
частиною структури Альянсу, є надважливим прикладом
того, як парламентарі можуть відігравати вирішальну роль
у процесі ухвалення рішень.
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Sudak
I.I.
Canada's
participation
in
the
NATO's enhanced forward presence and the placement of a
missile defense system in Europe. The article examines
Canada's participation in NATO's enhanced forward presence
programme as NATO announced in 2016 its intention to deploy
four rotary battalions in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland,
led by the United Kingdom, Canada, Germany and the United
States respectively. The aim was to send a clear signal that
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NATO is ready to protect any ally and to demonstrate the
power of transatlantic ties as well as the Alliance's commitment
and unity. The deployment was officially approved at the NATO
summit in Warsaw in July 2016.
After the annexation of Crimea and Russia's generally
more aggressive position in Eastern Europe, tensions between
the West and Russia threatened to return to confrontation like
the cold war. Aware of the weaknesses in Eastern Russia, the
Alliance decided to strengthen its defenses. However, in an
effort to comply with its 1997 commitment not to permanently
deploy significant military forces in Eastern Europe, NATO
refused requests from Eastern countries to provide them with
significant military bases in order not to "provoke" the
Kremlin. The European allies and Canada, determined by the
United States, have also decided to increase their defence
spending in an effort to avert the protracted crisis that has
continued since the end of the cold war.
The study analyzes the position of the Canadian
Government regarding its participation in the continental antimissile defense system under the command of the United States.
Faced with the growing threat of North Korea's nuclear
program, the majority wants it to happen. However, the support
for Canada‟s participation is not unanimous among liberal
and, to a lesser extent, conservative members of parliament.
Since North Korea is becoming unstable and its
armament program seems more realizable, the question of
Canadians participation to the continental ballistic anti-missile
defense system has become topic of discussion again. New
Democratic Party is against it. They emphasize that Canada's
first line of defense against North Korea should be diplomacy.
Keywords: Canada, USA, NATO, defense strategy, global
security, continental anti-missile defense, nuclear program,
armament program.
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Судак И.И. Участие Канады в программе НАТО
«Расширенное передовое присутствие» и размещении
системы противоракетной обороны в Европе. В статье
рассмотрено участие Канады в программе НАТО
«Расширенное передовое присутствие», поскольку 2016
НАТО объявило о намерении развернуть четыре
ротационные батальоны в Эстонии, Латвии, Литве и
Польше, возглавляемые Соединенным Королевством,
Канадой, Германией и США соответственно. Цель
заключалась в предоставлении четкого сигнала, что НАТО
готово
защищать
любого
союзника,
и
продемонстрировать мощь трансатлантических связей, а
также
обязательства
и
единство
Альянса.
Развертывание было официально одобрено на саммите
НАТО в Варшаве в июле 2016 года.
В
исследовании
проанализировано
позицию
правительств Канады
относительно участия в
континентальной системе противоракетной обороны под
руководством США. Столкнувшись с угрозой растущей
ядерной программы Северной Кореи, большинство обычно
стремится, чтобы это произошло. Однако поддержка
потенциального
участия
Канады
не
является
единодушным и среди либеральных и, в меньшей степени,
консервативных членов парламента.
Поскольку Северная Корея растет все более
нестабильной, и программа вооружения страны
демонстрирует тревожное улучшения, вопрос о
привлечении канадцев к континентальной системе
баллистической противоракетной обороны вновь стал
актуальным. Новая демократическая партия остается
против вступления Канады. Они отмечают, что первая
линия обороны Канады против Северной Кореи должна
быть дипломатией.
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Ключевые слова: Канада, США, НАТО, оборонная
стратегия, мировая безопасность, континентальная
система противоракетной обороны, ядерная программа,
программа вооружения.
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Тараненко Г.Г., м. Київ
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
Організація Об‟єднаних Націй є провідною
структурою, що покликана гарантувати міжнародну
безпеку і мирні відносини між країнами світу. Створена
після Другої світової війни, вона відповідала тогочасним
реаліям і відображала повоєнну розстановку сил у
міжнародних відносинах. ООН мала врахувати всі
недоліки функціонування своє попередниці – Ліги Націй і
забезпечити дієвий механізм запобігання і розв‟язання
конфліктів. Можна констатувати, що впродовж понад 70
років свого існування ООН достатньо ефективно
виконувала свої функції, з точки зору запобігання
глобального руйнівного конфлікту. Водночас регіональні
конфлікти
продовжують
залишатися
стійкою
тенденцією розвитку міжнародних відносин. Серед інших
тенденцій розвитку світової політики на нинішньому
етапі виділяються такі, як трансформація поняття
державного суверенітету, глобалізаційний вплив на
економіко-політичні явища, інформатизація багатьох
суспільних
процесів.
Спостерігається
посилення
взаємозалежності світових економік, але водночас і
тенденція до регіоналізації та фрагментації міжнародних
відносин. Залишаються актуальними глобальні проблеми
людства, а саме: демографічні виклики, загроза
планетарного потепління, міжнародна злочинність,
зокрема діяльність численних терористичних організацій.
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У цих умовах виглядає нагальною потреба реформування
Організації Об‟єднаних Націй як гаранта міжнародної
безпеки.
Ключові слова: міжнародна безпека, зовнішня
політика, національний інтерес, урегулювання конфліктів,
Організація Об‟єднаних Націй, Рада Безпеки ООН,
миротворчі операції ООН, Економічна і Соціальна Рада
ООН.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Попри зусилля Організації об‘єднаних націй
регіональні конфлікти продовжують залишатися стійкою
тенденцією розвитку міжнародних відносин. Серед інших
тенденцій розвитку світової політики на нинішньому етапі
виділяються такі, як трансформація поняття державного
суверенітету, глобалізаційний вплив на економікополітичні явища, інформатизація багатьох суспільних
процесів. Спостерігається посилення взаємозалежності
світових економік, але водночас і тенденція до
регіоналізації та фрагментації міжнародних відносин.
Залишаються актуальними глобальні проблеми людства, а
саме: демографічні виклики, загроза планетарного
потепління, міжнародна злочинність, зокрема діяльність
численних терористичних організацій. У цих умовах
виглядає нагальною потреба реформування Організації
Об‘єднаних Націй як гаранта міжнародної безпеки.
Проблематика
цього
питання
викликає
значну
зацікавленість і варто детальніше дослідити нинішній стан
і перспективи реформування Організації Об‘єднаних
Націй, зокрема такої її структури, як Рада Безпеки ООН.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
іноземних та українських джерел на цю тему свідчить про
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зацікавленість дослідників щодо питань реформування
Організації Об‘єднаних Націй. Серед них Г. Максак, М.
Кулініч, О. Шемшученко, О. Батанов, Ю. Боголій, А.
Дем‘янчук, Л. Дорош, С. Охремчук, А. Кудряченко, С.
Толстов, В. Константинова, Г. Руденко, О. Павлюченко, О.
Пономаренко, І. Червінка та інші автори.
Формулювання мети статті. Метою цієї статті є
дослідження нинішнього стану і перспектив реформування
Організації Об‘єднаних Націй. Серед завдань можна
виокремити такі: аналіз структури Організації Об‘єднаних
Націй; оцінку ефективності її діяльності з точки зору
розв‘язання міжнародних конфліктів на сучасному етапі;
аналіз перспектив реформування Організації Об‘єднаних
Націй, зокрема Ради Безпеки ООН.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Багато викликів постали перед ООН наприкінці ХХ – на
початку ХХІ століття, зокрема, у зв‘язку із завершенням
«холодної війни» та руйнуванням біполярної системи світу.
Початок
1990-х
років
ознаменувався
розпадом
соціалістичної системи та переходом від біполярної системи
світу до фактично однополярної. «Не вдалося мирним
шляхом врегулювати ситуацію навколо подій у
Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія
(СФРЮ), де лише Македонія, без єдиного пострілу на своїй
території, залишила югославську федерацію. Потрібно
додати, що водночас у Лівані продовжувалася тривала
війна, почала загострюватися ситуація навколо Іраку, який
здійснив руйнівну для себе анексію Кувейту» [8, c. 148].
Про впливовість ООН свідчить її можливість у деяких
випадках втручатись у внутрішню політику держав, певним
чином трансформуючи поняття державного суверенітету.
Наприклад, Тимчасова адміністрація ООН (UNTAET, 2000–
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2002 рр.) стояла біля витоків формування державних
структур у Східному Тиморі (Тимор-Леште). Вона була
заснована після місії ООН у Східному Тиморі (UNAMET,
1999 р.), а її наступницями стали Місія ООН (UNMISET,
2002–2006 рр.) та Інтегрована місія ООН (UNMIT, 2006–
2009 рр.).
Окрім того, на основі роботи трибуналів ООН з
питань геноциду в колишній Югославії (1991) та Руанді
(1994), створених ad hoc на основі резолюції Ради Безпеки
ООН, пізніше був створений Міжнародний кримінальний
суд (МКС). 1998 р. на Дипломатичній конференції в Римі,
скликаній Генеральною Асамблеєю ООН, було підписано
Римський статут – нормативну основу для створення
постійного міжнародного суду кримінальної юрисдикції.
«Ситуація у Руанді, а пізніше етнічні чистки на теренах
колишньої Югославії, призвели до акцентування уваги
світової спільноти на розробці принципів внутрішніх
повноважень урядів країни, та можливості втручання Ради
Безпеки ООН у внутрішню політику країни задля
забезпечення дотримання прав людини та громадянина» [2,
c. 34].
Разом з цим приблизно у згаданий період ООН
виявилася неспроможною врегулювати чимало збройних
конфліктів, серед них: Фолклендську війну (1982),
вторгнення військ союзників до Іраку (2003), конфлікт у
Грузії (1991, 2008), війну в Сирії (2011–2018), анексію
української території (2014). Ці події продемонстрували
певний рівень неефективності діяльності міжнародної
організації та неспроможності виконувати свої обов‘язки
належно, передусім це стосується Ради Безпеки ООН.
Також це засвідчило, що так звані «середні», тим паче
«малі» країни мають обмежений арсенал для власного
захисту в межах цієї організації. Отже, держави-учасниці
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постали перед дилемою реорганізації структури ООН.
«Проведення структурних реформ ООН як найважливішого
інституту світового співтовариства за умов формування
«нового економічного порядку» у період якісної зміни всіх
складових міжнародної системи визначається об‘єктивною
необхідністю» [1, c. 11].
Як відомо, Рада Безпеки є найвпливовішим органом
ООН, який має повноваження щодо підтримки миру і
стабільності в міжнародних відносинах.
Згідно з нормативними документами ООН, Голова РБ
ООН змінюється щомісячно відповідно до списку державчленів, розташованих в алфавітному порядку за
англійськими назвами. «Рішення з питань процедури
вважається ухваленим, якщо за нього подано 9 голосів. Для
ухвалення рішень з інших питань також потрібно 9 голосів,
але включаючи спів падіння голосів усіх постійних членів.
Це правило одержало назву «принцип одноголосності
великих держав». Якщо постійний член відсутній або
утримався від голосування, то це не впливає на ухвалення
рішень» [7, c. 90].
Коли такі органи ООН, як Економічна і Соціальна
Рада ООН, Генеральна Асамблея ООН можуть виробляти
рекомендації, саме Рада Безпеки уповноважена ухвалювати
рішення, обов‘язкові для виконання державами-членами.
Такі функції надають Раді Безпеки ООН винятковий статус
у межах організації і на міжнародній арені загалом. Як
відомо, серед п‘яти постійних членів Ради Безпеки
представлені держави-переможниці Другої світової війни,
серед них США, Велика Британія, Франція, Російська
Федерація (як спадкоємниця СРСР) і КНР. Десять
непостійних членів Ради Безпеки обираються Генеральною
Асамблеєю терміном на два роки. «У сфері підтримки миру
та безпеки Рада виконує три основні функції: сприяє
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мирному розв‘язанню конфліктів; створює миротворчі сили
ООН та здійснює контроль над ними; здійснює примусові
заходи проти держав, що порушують міжнародне право» [3,
c. 20].
Загалом щодо питання розв‘язання конфліктів у цій
міжнародній організації, насамперед, звертаються до
розділів VI і VIІ Статуту ООН. «Згідно з VI Розділом
Статуту ООН, Рада Безпеки вимагає від сторін конфлікту
його розв‘язання шляхом переговорів, медіації, арбітражу,
звернення до судової установи тощо, коли вважає це за
необхідне (ст. 33 Статуту ООН). Переважно миротворчі
сили ООН, сформовані нею, розгортаються з метою
гарантування безпеки, політичної підтримки і сприяння
розбудові миру після досягнення попередніх домовленостей
сторін щодо припинення вогню між ними» [3, c. 20].
Якщо засоби, викладені у розділі VI, є недостатніми
для припинення конфлікту, Рада Безпеки ООН може
вживати примусових заходів, деталізованих у розділі VII
Статуту ООН. «Відповідно до Розділу VII Рада Безпеки має
право самостійно визначати, чи виникла загроза миру або
чи він був порушений, та уповноважує її накладати
економічні та військові санкції, а також використовувати
збройні сили (морські, сухопутні та повітряні) для
підтримки або відновлення міжнародних миру й безпеки»
[10, с. 29]. Отже, Рада Безпеки ООН нормативно повинна
виконувати ключову функцію у гарантуванні міжнародної
безпеки на глобальній арені.
Водночас можна констатувати, що структура Ради
Безпеки не відповідає нинішнім геополітичним реаліям.
Передусім, інститут постійного членства в Раді Безпеки не
враховує наявність нових світових потуг, що з‘явилися
після Другої світової війни. Зокрема, колишні країниагресори, а нині одні з лідерів у рейтингу світового ВВП та
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суспільно-політичного розвитку Японія та Німеччина
роблять істотний внесок у фінансування ООН і проведення
її миротворчих операцій. До них долучаються нові лідери
світового економічно-політичного розвитку, серед них Індія
та Бразилія. «У багатьох країнах, які у ХХ с. перебували під
владою тоталітарних режимів, тривають гострі дискусії,
пов‘язані з тим, чи потребує тоталітарне минуле подолання,
й наскільки правомірно вести мову про «колективну вину»
всього народу за злочини минулого. Після Другої світової
війни «подолання минулого» стало ключовим поняттям та
багатовимірним процесом у західнонімецькому суспільстві»
[4, c. 10]. Дослідники й політики вважають некоректним і
надалі акцентувати увагу на помилках історії, з яких уже
був винесений урок, і наголошують на загальнолюдських
цінностях та інтегрувальних аспектах у конструюванні
національної пам'яті та формуванні політики. «При цьому,
оскільки в повоєнний період концепція німецької історії
формувалася в межах європейського інтеграційного
проекту, її конфліктні ознаки були суттєво пом‘якшені з
урахуванням узгоджених, спільних підходів, компромісного
тлумачення складних історичних подій та переосмислення
травматичних сторінок історичного минулого» [4, c. 16].
Подібні тези можна висловити й щодо ролі Японії в
азійському регіоні за часів Другої світової війни та
нинішнього міжнародно-політичного становища держави і
перспективи її членства в Раді Безпеки ООН. Водночас
перспектива вступу Бразилії та Індії до складу постійних
членів Ради Безпеки ООН може призвести до загострення
регіонального суперництва з Аргентиною та Пакистаном
відповідно, оскільки ці держави вважають такий крок
загрозою своїй національній безпеці.
Пропозиції щодо реформування РБ ООН висувають
держави-члени організації, незадоволені різними аспектами
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її діяльності. «Висунуті ними пропозиції можна поділити на
три категорії реформування:
‒ зміна складу;
‒ зміна методів роботи;
‒ зміна права вето постійних членів» [3, c. 21].
Заклики до реформування ООН лунали з 1990х років,
зокрема в риториці тодішніх Генеральних Секретарів ООН
Бутроса Бутроса-Галі та Кофі Аннана. Реформи мали бути
структурними і торкатись усіх сторін діяльності організації.
Наприклад, такі питання, як деколонізація вже не мали
першочергового значення. Водночас з‘являлися нові
виклики, які потребували пильної уваги.
Неурядові організації продовжували боротися за
збільшення свого впливу на процес ухвалення рішень в
ООН. Наголошувалося на потребі розширення повноважень
Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР), через яку
переважно можуть впливати неурядові організації.
Висловлюються твердження, що багато інституцій ООН
дублюють одна одну, а отже, її структура потребує
оптимізації. «Загалом, ООН сьогодні перетворилася на
громіздку бюрократичну систему, численні органи якої
дублюють функції одні одних або взагалі є застарілими і не
відповідають вимогам часу. Володіючи Секретаріатом з 5,5
тис. працівників та бюджетом 5,4 млрд. дол. [2], ООН все ж
не в змозі належно реагувати на гострі проблеми світової
політики» [12, c. 70].
Але, безперечно, найбільше уваги на нинішньому
етапі привертає реформа Ради Безпеки ООН. Офіційне
обговорення проблеми збільшення кількості членів Ради
Безпеки розпочалося у 1991 р. Вищезгадані держави –
Бразилія, Індія, Японія та Німеччина («Група чотирьох») –
зазначають, що у разі відмови вони обмежать фінансові
внески до бюджету ООН. Представники африканського
47

континенту серед держав-членів ООН висунули вимогу
надання постійного членства двом державам континенту [3,
c. 21]. «Натомість багато держав, що об‘єдналися у
міждержавну групу «Єдність заради консенсусу»,
просувають ідею розширення непостійного складу Ради
Безпеки без збільшення кількості її постійних членів,
протидіють наданню новим учасникам Ради Безпеки права
«вето», стверджуючи, що збільшення кількості постійних
членів РБ ООН порушуватиме принцип суверенної рівності
держав» [3, c. 21].
Окрім того, важливою частиною реформи членства РБ
ООН
є
питання
запровадження
регіонального
представництва в цій структурі, що є альтернативою
попередньому підходу. Зокрема, пропонується надавати
постійній місця в Раді Безпеки ООН регіональним
організаціям. «Свою підтримку такій ідеї реформування
Ради Безпеки висловили від 10 до 15 членів міждержавної
групи «Єдність заради консенсусу», зокрема: Італія, Іспанія,
Аргентина, Мексика та Мальта, а також такі організації, як
Ліга арабських держав та Організація Ісламського
співробітництва» [3, c. 21].
Проте ця ідея не отримала достатньої підтримки серед
членів
ООН,
адже
сильним
залишається
державоцентричний підхід до міжнародних відносин, що
утворює одну з основних підвалин міжнародної політики і
права. «Загалом ця ідея була відкинута такими постійними
членами Ради Безпеки, як США та РФ, на переконання яких
пропозиції щодо розширення складу РБ ООН повинні бути
орієнтовані на конкретні держави, а також була
розкритикована претендентами на статус постійного члена
Ради Безпеки» [3, c. 21].
Наступним напрямом реформування Ради Безпеки є
трансформація методів її роботи, що характеризуються
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закритістю. «Ініціативи мають на меті досягнення трьох
основних цілей – прозорості та підзвітності Ради, а також
можливості участі у її роботі держав-нечленів» [3, c. 21].
Під тиском громадськості Рада Безпеки так само, як і
Економічна та Соціальна Рада ООН почала частіше
проводити консультації з неурядовими організаціями.
«Члени РБ також дозволили іншим учасникам ООН
виступати із заявами перед РБ ООН та доклали зусиль для
налагодження її відносин із групою держав, що надають
військові контингенти для потреб Ради Безпеки,
запровадили регулярні зустрічі з ними [3, c. 21]».
Починаючи з 1993 р., члени РБ впроваджують багато нових
ініціатив, зокрема, опублікування щоденних програм і
місячного графіка роботи Ради; чорнових варіантів її
резолюцій; надання можливості членам РБ ООН
запрошувати експертів та представників громадянського
суспільства на її «приватні» засідання тощо» [3, c. 21].
Окрім цього, пропонується змінити термін головування в
Раді Безпеки (збільшити термін головування її членів з
одного місяця до шести, року або на інший, довший термін).
Згадані аспекти діяльності Ради Безпеки ООН є,
беззаперечно,
надзвичайно
актуальними.
Водночас
найпріоритетнішим вважається питання реформування
принципу ―вето‖, що використовується постійними членами
РБ ООН. На думку дослідників Л. Дорош і С. Охремчук,
саме право «вето» є основною перешкодою у виконанні
Радою її основних функцій – збереження миру та безпеки, і
вимагає першочергової уваги міжнародної спільноти [3, c.
22].
Механізмом винесення рішень у РБ ООН є ухвалення
резолюцій. Питання, які розглядає Рада Безпеки ООН,
поділяються на процедурні та сутнісні (субстантивні).
Згідно зі ст. 27 Розділу V Статуту ООН Рішення Ради
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Безпеки з процедурних питань вважаються прийнятими,
якщо за них подано голоси дев‘яти членів Ради [10, c. 22].
Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються
прийнятими, якщо за них подано голоси дев‘яти членів
Ради, включаючи голоси, які збігаються, всіх постійних
членів Ради. Причому сторона, що бере участь у конфлікті,
повинна утриматися від голосування при ухваленні рішення
на підставі Розділу VI та на підставі пункту 3 статті 52
[10, c. 22]. «Отже, формально слово «вето» і не
використовується у Статуті ООН, але через згадане вище
положення про прийняття рішень з субстантивних питань
фактично кожен постійний член Ради Безпеки має змогу
заблокувати прийняття рішення: якщо хоча б один з них
голосує проти резолюції, вона вважається неприйнятою.
Проте резолюція може бути прийнятою у разі, коли
постійний член утримується від голосування» [3, c. 22].
Після того, як досягається згода щодо остаточного
проекту резолюції серед усіх членів Ради, цей проект
формально виноситься на розгляд Ради Безпеки. «Сьогодні
критикують РФ та КНР через їхню підтримку Башара Асада
у громадянській війні в Сирії; саме ці дві держави
заблокували прийняття резолюцій держав Заходу,
призначених натиснути на сирійського президента» [3, c.
22]. П‘ять постійних учасників Ради Безпеки ООН займають
різні позиції щодо питання реформування цієї структури.
Проти реформування права вето виступають РФ і США.
Зрештою, у політичному сенсі президентство Д. Трампа
слугує втіленням консервативної традиції: «Воно уособлює
руйнування міжелітного консенсусу, схоже усуває
перешкоди для масштабної конкуренції між різними
проектами економічного управління та суспільної
організації, на тлі яких теперішні суперечки довкола
національної пам‘яті та історичної справедливості
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видаються менш важливими» [4, c. 39]. Ця ситуація,
відповідно, позначається на участі США в ООН та
ставленні до реформування РБ ООН на нинішньому етапі.
Російська Федерація також рішуче виступає проти
зміни складу Ради Безпеки. «Російська позиція з питань
реформування Ради Безпеки з самого початку базувалась
на тому, що реформа не повинна змінювати існуючий
привілейований статус «п‘ятірки» постійних членів та
наявне в них право вето» [9, c. 94]. Москва пропонує
встановити оптимальний чисельний склад Ради Безпеки на
рівні приблизно двадцяти членів, за умови збільшення
кількості як постійних, так і непостійних членів [9, c. 94]. У
1990-х роках Росія підтримувала лише кандидатури Японії
та Німеччини. Водночас, згодом було ухвалено рішення,
що збільшення повинно охоплювати як промислово
розвинені держави, так і країни, що розвиваються, тому з
2004 р. Росія надає послідовну підтримку кандидатурі
Індії, а з 2012 р. – кандидатурі Бразилії [9, c. 94].
Що стосується решти нинішніх членів Ради Безпеки
ООН (Франції, Великої Британії та Китаю) держави
займають дещо відмінні позиції, які, тим не менше,
зводяться до відсутності перегляду складу Ради. Франція
виявила своє небажання позбутися права «вето», проте
вона
висунула
пропозицію
про
укладення
«джентльменської угоди» щодо добровільної відмови від
його використання у випадках вчинення масових злодіянь
[3, c. 23]. Велика Британія є єдиною державою-постійним
членом Ради Безпеки ООН, яка підтримала згадану вище
пропозицію Франції щодо добровільної відмови від
використання права «вето» [3, c. 23]. Китай, у свою чергу,
відмовився підтримати цю пропозицію Франції, що
дозволяє припустити, що ця держава, ймовірно,
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протистоятиме внесенню подібних змін до Статуту ООН
[3, c. 23].
Зрештою, збереження статус-кво на нинішньому етапі
теж не виглядає оптимальною перспективою. «Як зазначив
Р. Трембле, через право накладання вето, кожен раз, коли
один з п‘яти постійних держав-членів є учасником кризової
ситуації або міжнародної суперечки, Рада Безпеки і вся
ООН виявляються паралізованими» [12, c. 70].
Взаємодія України з Організацією Об‘єднаних Націй
розвивається в низці напрямів. ООН продовжує надавати
підтримку населенню України через свої представництва та
афілійовані організації (Програма Розвитку ООН (United
Nations Development Programme – UNDP), Дитячий фонд
ООН (The United Nations International Children‘s Emergency
Fund – UNICEF), Об‘єднана програма з ВІЛ/СНІД в
Україні (UNAIDS), Міжнародна фінансова корпорація
(International Finance Corporation – IFC), Міжнародна
організація праці (International Labour Organization – ILO),
Міжнародний валютний фонд (International Monetary
Fund – IMF), Міжнародна організація з міграції
(International Organization for Migration – IOM), Фонд
народонаселення ООН (United Nations Population Fund –
UNFPA), Моніторингова місія ООН з прав людини (UN
Office of the High Commissioner for Human Rights).
Питання реформування ООН і, зокрема, Ради Безпеки
мають велике значення для нашої держави. Обрання
України непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2016–
2017 рр. сприяло підвищенню увагу міжнародної спільноти
до актів російської агресії проти України. «Активна робота
Постійного представництва, МЗС та участь народних
депутатів України в різноманітних заходах під егідою ООН
дало змогу як привернути увагу до українських питань, так
і стати повноцінним активним учасником вирішення
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проблем
світового
порядку
денного.
Важливим
досягненням стало ухвалення в Третьому комітеті ГА ООН
резолюції «Ситуація з правами людини в АР Крим та м.
Севастополь (Україна)» (15 листопада 2016 р.), де вперше в
офіційних документах ООН Росію визнано державоюокупантом [11, c. 165]. 2016 р. Україна брала активну
участь у роботі РБ ООН, зокрема стала співавтором
резолюцій Ради. «Україна разом з іншими країнамикотриб‘юторами операцій ООН з підтримання миру (ОПМ)
приєдналася до так званих «Принципів Кігалі» –
документа, що має на меті забезпечити визнання
центральної ролі захисту цивільних осіб під час здійснення
операцій ООН» [11, c. 166]. Варто також зазначити
підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо
співпраці між КМУ, ООН та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку щодо Цільового фонду багатьох
партнерів (28 жовтня 2016 р.), який акумулюватиме кошти
міжнародних та українських донорів для підтримки
проектів із відновлення Донбасу [11, c. 166].
Позиція Російської Федерації у Раді Безпеки ООН
ускладнює можливості України гарантувати свою
національну безпеку та захищати суверенітет. Як виняток,
миротворчі сили ООН можуть розгортатися без відповідної
санкції РБ ООН, проте такий крок виглядає тільки ad-hoc
рішенням. На думку В. Константинової, існують два шляхи
розв‘язання цієї проблеми: реформування ООН; створення
нової міжнародної організації глобального характеру на
нових принципах, які будуть відповідати реаліям сучасного
світу [5, c. 2].
Другий шлях, безперечно, виглядає складнішим і
ресурсозатратнішим. Отже, на думку дослідниці, для
початку необхідно почати процедуру виключення РФ з РБ
ООН з паралельним переглядом правонаступництва Росії,
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а по-друге, трансформувати РБ ООН у колегіальний орган
без виключного права вето для країн «ядерного клубу»
[5, c. 2].
З огляду на акт російської агресії проти України та
обмежені можливості, запропоновані засобами ООН щодо
захисту української території на Донбасі та повернення
контролю над АР Крим, нині лунають заяви про
доцільність відновлення ядерного статусу України. На
думку В. Константинової, враховуючи євроінтеграційний
курс нашої держав, який підтвердив президент П.
Порошенко, і дискусії щодо перспективи членства в НАТО
як панацеї від російської агресії в майбутньому,
виключають набуття Україною ядерного статусу навіть у
довгостроковій перспективі» [6, c. 6]. Щодо ситуації в АР
Крим принагідно правники Ю. Шемшученко, О. Батанов
стверджують, що нині, як ніколи, враховуючи серйозні
виклики та загрози територіальній цілісності України та
суверенній державності в цілому, наукова громадськість
має висловити власну виважену позицію щодо актуальних
проблем організації та функціонування влади в
Автономній Республіці Крим [13, c. 10].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, можна
констатувати, що на нинішньому етапі існують певні
перешкоди для реформування ООН, зокрема Ради Безпеки
ООН та інституту права «вето» її постійних членів. На
основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що
необхідно проводити подальшу роботу щодо можливостей
розширення складу Ради Безпеки ООН: збільшення
кількості постійних членів Ради Безпеки або загальне
розширення її складу. Іншим можливим шляхом є
трансформація принципу «вето», серед іншого обмеження
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або позбавлення права вето держави-агресора – члена Ради
Безпеки.
З цим пов‘язані подальші перспективи дослідження,
які стосуються подальшої зміни функціонування
Організації Об‘єднаних Націй, Ради Безпеки, зокрема, і
здійснення миротворчих операцій ООН.
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Taranenko A.H. Prospects of the United Nations
reforming. The United Nations is a key organization dedicated
to guaranteeing international security and peaceful relations
among the countries of the world. Created after the Second
World War, it reflected the realities of that period, in
particular, post-war system of international relations. The UN
had to take into account all the failures of its predecessor - the
League of Nations - and provide an effective mechanism for
preventing and resolving conflicts. It can be noted that over
past 70 years, the United Nations has been quite effectively
performing its functions in terms of preventing a global
destructive conflict. At the same time, regional conflicts
continue to be a steady trend in the development of
international relations. Among other trends in the development
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of world politics at the present stage are transformation of the
concept of state sovereignty, globalization impact on economic
and political phenomena, informatization of many social
processes. There is an increase in the interdependence of world
economies, but at the same time a tendency towards
regionalization and fragmentation of international relations.
The urgent global problems of humanity still are demographic
challenges, the threat of global warming, international crime,
in particular the activities of numerous terrorist organizations.
Under these circumstances, the need for reform of the United
Nations as a guarantor of international security appears to be
urgent.
In the results of the study, it can be noted that at present,
there are certain obstacles to reforming the United Nations, in
particular the UN Security Council and the "veto" privilege of
its permanent members. On the basis of the conducted analysis,
one can conclude that further research is needed on the
possibilities of changing the Security Council structure:
increasing the number of permanent members of the Security
Council or broadening its membership. Another possible way is
transformation of the "veto" principle, in particular the
restriction or denial of the veto of an aggressor-member of the
Security Council.
These findings are linked to future research prospects
related to the further change in the functioning of the United
Nations, the UN Security Council in particular, and the
implementation of the United Nations peacekeeping operations.
Keywords: international security, foreign policy, national
interest, conflict resolution, United Nations, UN Security
Council, UN peacekeeping operations, UN Economic and
Social Council.
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Тараненко А.Г. Перспективы реформирования
Организации
Объединенных
Наций.
Организация
Объединенных Наций является ведущей структурой,
которая
призвана
обеспечить
международную
безопасность и мирные отношения между странами всего
мира. Созданная после Второй мировой войны, она
отвечала тогдашним реалиям и отражала послевоенную
расстановку сил в международных отношениях. ООН
должна была учесть все недостатки функционирования
свое предшественницы – Лиги Наций и обеспечить
действенный механизм предупреждения и разрешения
конфликтов. Можно констатировать, что в течение
более 70 лет своего существования ООН достаточно
эффективно выполняла свои функции, с точки зрения
предупреждения глобального разрушительного конфликта.
В то же время региональные конфликты продолжают
оставаться
устойчивой
тенденцией
развития
международных отношений. Среди других тенденций
развития мировой политики на нынешнем этапе
выделяются такие, как трансформация понятия
государственного
суверенитета,
глобализационное
влияние
на
экономико-политические
явления,
информатизация многих общественных процессов.
Наблюдается усиление взаимозависимости мировых
экономик, но одновременно и тенденция к регионализации
и фрагментации международных отношений. Остаются
актуальными глобальные проблемы человечества, а
именно: демографические вызовы, угроза планетарного
потепления, международная преступность, в том числе
деятельность
многочисленных
террористических
организаций. В этих условиях выглядит насущной
необходимость
реформирования
Организации
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Объединенных Наций как гаранта международной
безопасности.
Ключевые слова: международная безопасность,
внешняя политика, национальный интерес, урегулирования
конфликтов, Организация Объединенных Наций, Совет
Безопасности ООН, миротворческие операции ООН,
Экономический и Социальный Совет ООН.
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ІІ. СВІТОВА ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
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ББК: 66.4(4Рум)
К-61
Коломієць О.В., м. Київ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ
РУМУНІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ
У
статті
розглянуто
зовнішньополітичні
пріоритети сучасної Румунії, яку вона впроваджує в
останніми роками. Її базисом, після повалення
авторитарного
режиму,
стає
так
звана
«трансатлантична тріада», яка передбачала три
пріоритети: приєднання до ЄС, набуття членства в
НАТО, а також стратегічне партнерство зі Сполученими
Штатами. Лише після оголошення про асоціацію з
Євросоюзом і реальною перспективою вступу до НАТО, як
одного з пріоритетів зовнішньої політики Бухареста
з‟являються
Чорноморський
регіон,
установлення
особливих відносин з Молдовою і транскордонне
співробітництво.
Зовнішня політика сучасної Румунії залишається
досить стабільною та стійкою, маючи сталі пріоритети,
базисом якої залишається «трансатлантична тріада»:
стратегічне партнерство зі США, дієве членство в ЄС і
НАТО. Разом з тим, новітня зовнішньополітична
доктрина Бухареста передбачає як головні пріоритети
набуття статусу країни-лідера в Чорноморському регіоні,
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встановлення особливих відносин з Молдовою і
транскордонне співробітництво.
Серед пріоритетів зовнішньої політики Румунії
правляча еліта країни виокремлює відносини з Україною,
проте як зі «секундарною» чорноморською державоюсусідом.
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня
політика,
зовнішньополітичні
пріоритети,
трансатлантична тріада, США, НАТО, ЄС, Румунія,
Україна.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
Новітні
трансформаційні
події
пострадянських держав наприкінці минулого століття
прискорили падіння тоталітарних режимів у країнах
соцтабору Європи, сприяли дезінтеграції Радянського
Союзу з одночасним утворенням на його колишніх теренах
низки незалежних держав, що докорінно змінило сучасну
систему міжнародних відносин на глобальному й
регіональному
рівнях,
унаслідок
появи
нових
геополітичних акторів. Для нових незалежних держав
потужним фактором їх зовнішньополітичних зусиль стало
прагнення щодо визначення власного вектора інтеграції,
відтворення європейської ідентичності, закріплення їх в
інституційних і нормативних межах нового світового і
регіонального устрою.
У новому тисячолітті одним із найпомітніших гравців
у південно-східному європейському регіоні стала Румунія.
Зовнішньополітичні ініціативи Бухареста в політикоінституційній і безпековій сферах спрямовані не лише на
зміцнення стабільності в регіоні, але й на перетворення
Румунії на впливового суб‘єкта регіонального розвитку.
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Актуальність вивчення її зовнішньої політики зумовлена
тим, що спроби набуття державою-сусідом статусу лідера
Південно-східної Європи безпосередньо впливають на
зусилля України щодо посилення свого впливу на
глобальному та регіональному рівнях. Крім того,
ураховуючи спільність багатьох факторів геополітичного й
економічного характеру, притаманних обом державам,
дослідження регіонального аспекту зовнішньої політики
офіційного Бухареста сприятиме налагодженню більш
масштабнішої та ефективнішої взаємодії на двосторонньому
рівні у галузях, що становлять взаємний інтерес.
Переважна більшість національних наукових розвідок
у сфері зовнішньої політики Румунії досліджують питання
регіональної безпеки, стабільності, економічної взаємодії
та питомої ваги самого Бухареста в них. Серед інших
викликає зацікавленість праця колишнього радника
прем‘єр-міністра Румунії, Д. Захарії «Politica externă a
României de la izolare la începerea negocierilor de aderare la
Uniunea Europeana» («Зовнішня політика Румунії від
ізоляції до початку переговорів щодо приєднання до
ЄС») [1], яка розкриває принципи й умови формування
зовнішньої політики Румунії в посткомуністичний період,
аж до приєднання країни до Євросоюзу, а також дії Румунії
на двосторонньому, субрегіональному, регіональному та
глобальному рівнях міжнародних відносин. Домінантою
дослідження є гіпотеза про те, що за досить короткий час
Румунія трансформувалася від країни з перехідним
поставторитарним режимом до розбудови базисів
демократичного суспільства з метою приєднання до
Євросоюзу й Північноатлантичного Альянсу. Під час
дослідження автор аналізує внутрішні й зовнішні чинники,
які впливали на зовнішню політику країни у вказаний
період.
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Політична лінія новітнього керівництва Румунії
представлена в монографії чинного президента Румунії
К. Йоганніса «Pas cu pas» («Крок за кроком») [2], а також
передбачення необхідних заходів з метою розвитку
румунської держави. У дослідженні президент висвітлює
певні питання політичного, соціального та економічного
розвитку країни, а також пропонує конкретні заходи щодо
підвищення ролі Румунії на світовій політичній арені.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчивши
наукові розвідки українських науковців у сфері зовнішньої
політики Бухареста, слід виокремити одеську й
чернівецьку регіональні школи, політологи яких
поглиблено вивчають соціально-економічні та політикоінституційні процеси країн Чорноморського регіону, а
також відносини між ними.
Ґрунтовні аналітичні напрацювання буковинської
наукової школи досліджують румунську зовнішню
політику, проблеми румунсько-українських відносин,
транскордонного співробітництва тощо. Так, у наукових
працях Ю. Макара [3–5] наявні історично-політичні
аспекти розвитку двосторонніх відносин, а в контексті
даного дослідження особливого значення набуває оцінка й
аналіз окремих статей Договору про дружбу та
співробітництво та ін.
Голова Буковинського політологічного центру
А. Круглашов у своїх наукових дослідженнях висвітлює
низку питань, що характеризують румунсько-українські
відносини, досліджуючи їх на регіональному рівні [6].
Наукові розвідки С. Гакмана у сфері українськорумунських відносин зосереджуються на вивченні
міжетнічних відносин у Чернівецькій області та проблемі
територіальних спорів в українсько-румунських відносинах
на сучасному етапі [7]. Буковинська дослідниця В. Бурдяк
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аналізує історію Румунії та її сучасну державну політику
щодо етнічних меншин [8]. Науковий доробок В. Петрова
стосується
питань
зовнішньої
політики
Румунії,
особливостей
міждержавних
відносин
у
межах
Чорноморського простору [9].
Праці північноамериканських і західноєвропейських
науковців
присвячені
аспектам
двосторонніх
і
геоекономічних відносин у Чорноморському регіоні
загалом і проблемам інституційного розвитку, формуванню
регіональної й енергетичної безпеки. До таких, зокрема,
слід зарахувати праці Р. Асмуса, Б. Бузана, О. Вівера,
М. Емерсона, П. Манолі, Д. Сезера, Дж. Снайдера [10–12].
Проте зазначені науковці розглядають у своїх
доробках лише певні аспекти зовнішньої політики
Бухареста, дискретно розподіляючи її на певні виокремлені
пріоритети. На думку автора, слід розглянути зовнішню
політику сучасної Румунії як певну міжнародну систему, з
позицій системного аналізу, яка має певні підсистеми
(складники) з конкретними властивостями, а також сталі
зв‘язки між ними.
Формулювання мети статті. Метою статті є
визначення зовнішньополітичних пріоритетів сучасної
Румунії та їх вплив на стан україно-румунських відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Румунія є особливою державою як комуністичної, так і
посткомуністичної Європи. На противагу іншим колишнім
суб‘єктам «соціалістичного табору», перехід країни від
соціалізму до посткомуністичного режиму відбувся в дуже
жорсткій формі, що призвело до числних людських жертв.
Комуністичний режим на чолі з Н. Чаушеску можна
схарактеризували
як
авторитарно-репресивний
із
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насаджуванням культу особистості й придушенням проявів
демократії.
Унаслідок цього Бухарест займав особливу позицію в
«радянському блоці», його керівництво проводило
незалежну від Москви політику, зокрема, не брало участі у
військових
акціях Варшавського договору щодо
придушення чехословацької революції 1968 р., не
підтримало окупацію радянськими військами Афганістану
1979 р., пізніше відмовилося схвалити горбачовську
«перебудову», стверджуючи, що вона призведе до
катастрофи соціалізму й розвалу комуністичної партії.
Після повалення авторитарного режиму Румунія не
відразу обрала демократичний шлях розвитку держави з
приєднанням до трансатлантичної системи безпеки.
У 1990 роки тривав пошук особливого «румунського
шляху», який виявився інерційним. Унаслідок загального
невдоволення режимом Н. Чаушеску та його політикою, а
не соціалізмом, до влади прийшли реформатори з
номенклатурного середовища. Тому їх перетворення не
носили діалектичного характеру. Нове керівництво
виявило надзвичайну обережність на початковому етапі.
Важливу роль відігравала успадкована структура
економіки, яка запобігала зростанню безробіття, що
відсувало економічну ефективність на другий план.
Підприємства, незважаючи на декларований курс на
приватизацію, у дійсності залишались у державній
власності, що призводило до неконкурентоспроможності.
Суттєве значення мали економічні погляди першого
демократично обраного президент ‒ колишнього комуніста
І. Ілієску, який розумів, що авторитарний соціалізм
історично збанкрутував, проте його альтернативу вбачав
тільки в межах соціалістичної формації. Орієнтиром для
нього була шведська соціально-економічна модель, яку він
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обрав за румунський базис. Однак це було неможливо
здійснювати, а тип соціальної держави, що створювався,
виявився нежиттєздатним. Правляча політична еліта
підтримувала на порівняно низькому рівні безробіття (його
зростання загрожувало існуванню влади), але була не в
змозі забезпечити сталий розвиток. Результатом стала
тяжка криза, яка прийшла в середині 1990-х рр. У Румунії,
так само, як і в Угорщині та Болгарії, еліта спочатку
переорієнтувалася на побудову соціалістичного ринку, але
під впливом кризи та прикладу успішнішихх сусідів у
пошуках виходу наважилась активніше вводити елементи
ліберального ринкового господарювання, орієнтованого на
зразки провідних європейських держав [13, с. 278–279].
На парламентських виборах 2000 р. президентське
крісло втретє посів посткомуніст І. Ілієску, проте політична
еліта країни змінила вектор розвитку держави із
соціалістичного на проєвропейський. Була ухвалена
політична декларація, у якій заявлялося про прагнення
Румунії вступити до Європейського Союзу, проводилися
необхідні соціально-економічні реформи, упроваджувалася
відповідна законодавча база [13, с. 280].
Унаслідок цього, на відміну від України, базисом її
зовнішньої політики стала так звана «трансатлантична
тріада», яка передбачала три пріоритети: приєднання до
ЄС, набуття членства в НАТО, а також стратегічне
партнерство зі Сполученими Штатами.
Лише після оголошення про асоціацію з Євросоюзом
і реальною перспективою вступу до НАТО, які одного з
пріоритетів зовнішньої політики Бухареста, з‘являються
Чорноморський регіон, встановлення особливих відносин з
Молдовою і транскордонне співробітництво.
З приходом до влади Т. Бесеску зовнішня політика
Румунії набула чіткого характеру з трьома визначеними
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пріоритетами:
вісь
«Бухарест-Лондон-Вашингтон»;
підвищений інтерес до Чорноморської зони і встановлення
особливих відносин з Молдовою. Новий президент
перетворив зону Чорного моря на об‘єкт особливої уваги
Румунії як на двосторонньому, так і на багатосторонньому
рівнях. Проте варто зауважити, що ця лінія підтримувалася
румунським керівництвом ще з 2003 р., коли набула
актуальності політика в межах Процесу співпраці в
Південно-Східній Європі (SEECP). Це вказує на те, що,
незважаючи на зміну парламентської більшості, румунська
політика була незмінною щодо зовнішніх пріоритетів і
Чорноморський регіон не залишався поза увагою. Але в
зовнішньополітичній лінії Т. Бесеску найважливішу роль
відігравали відносини зі США та Великобританією [14].
Чорноморський регіон використовувався як інструмент для
отримання тісніших відносин з цими двома важливими
партнерами. Бухарест хотів зміцнити свою роль у НАТО
завдяки перенесенню безпекових цінностей до Центральної
Азії та Кавказу. Це було одним з основних внесків Румунії
в діяльність НАТО та реалізації відносин у рамках осі
«Бухарест-Лондон-Вашингтон». Як вважав Т. Бесеску,
Центральна Азія та Кавказ мають широке коло
можливостей для демократизації, що зрештою приведе їх
до включення до співтовариства західних цінностей. А це
було
б
найбільшим
досягненням
Румунії
та
євроатлантичного світу [15].
Отже, Т. Басеску намагався використати давно відому
перевагу румунської культури, яка була виражена ще
І. Ілієску та поширена серед громадської думки, ‒
розташування на перехресті імперій [16]. Так, історично
Румунія перебуває на перехресті трьох величних імперій ‒
Османської, Російської та Австро-Угорської. Комплекс від
розташування на периферії щодо Європи та трьох імперій,
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наявний як у соціокультурній, так і громадській свідомості,
часто перетворюючись на об‘єкт гордості ‒ незважаючи на
розташування на перехресті, Румунії вдалося досягти
значних успіхів [17].
Нині позиція Румунії на перехресті також
перетворена на стратегічну перевагу, оскільки Румунія
прагне стати мостом, що єднає Західний і Східний світи.
Як
зазначив
Т. Басеску,
«Чорноморський
регіон
розташований на перехресті двох стратегічно важливих
траєкторій, які, однак, розвиваються у протилежних
напрямках. З одного боку, це виробники енергії (країни
Близького Сходу, Каспійського моря та Центральної Азії)
та її споживачі (Євроатлантичне товариство). З другого ‒
це експортери безпеки (Євроатлантичне товариство) та її
«споживачі» ‒ країни Близького Сходу та Центральної
Азії» [16].
Отже, можна висунути гіпотезу про вдале
геополітичне розташування Румунії на перехресті чотирьох
найважливіших і, водночас, найпроблемніших регіонів ‒
Центральної
Європи,
Південно-Східної
Європи,
розширеного Чорноморського регіону та пострадянського
простору.
Румунія
намагається
реалізувати
регіональні
ініціативи за допомогою двосторонніх відносин та угод,
або через організації та інституції, спрямовані на
просування позицій країн Південно-Східної Європи і
Причорномор‘я. Через свою жваву регіональну політику
Румунія прагне стати ключовим гравцем і незамінним
партнером як для країн регіону на їх шляху до
євроатлантичної інтеграції, так і для західних інститутів у
контексті їх прагнень зберегти стабільність на своїх
східних кордонах.
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Отже, основні цілі регіональної політики Румунії в
коротко- й середньостроковій перспективах можна
викласти так:
‒ підтримка країн Центрально-східної Європи в їх
євроатлантичних
прагненнях,
пропонуючи
власну
допомогу та досвід;
‒ закріплення за собою ролі посередника між Чорним
морем та ЄС, з‘єднуючи останній з ОЧЕС і підтримуючи
тіснішу співпрацю між країнами-членами ОЧЕС;
‒ сприяння врегулюванню заморожених конфліктів у
розширеному Чорноморському регіоні;
‒ забезпечення енергетичної незалежності завдяки
тіснішій співпраці з країнами Каспійського моря.
Зовнішньополітичні пріоритети сьогоденної Румунії
були оголошені в січні 2018 р. під час зустрічі з
дипломатичним корпусом, акредитованим у Бухаресті, та у
вересні на Другій щорічній Промові щодо зовнішньої
політики, безпеки та оборони президента Румунії після Дня
румунської дипломатії [18].
Сторіччя румунського національної єдності засноване
на європейській внутрішній політиці, ліберальній
демократії і верховенстві права. Дійсно, вперше головна
тема відкриття зовнішньополітичного дискурсу стосується
внутрішньої ситуації, нестабільності, непослідовності і
необхідності поважати фундаментальні принципи і
цінності, прийняті румунським суспільством під час
приєднання
до
західної
структури:
демократія,
верховенство права, незалежність правосуддя. Цей підхід
також пов'язаний з новим Державним Проектом,
оголошеним Президентом на 2018 рік ‒ сторіччя
Румунської національної єдності, сучасної Румунії.
За заявою чинного президента Румунії, 2018 р. ‒
дійсно вдалий час для глибокого роздуму і мудрості щодо
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сьогодення і майбутнього румунської нації й суспільства.
Це момент ухвалення нашого законного Державного
Проекту, тобто нашої моделі розвитку та внутрішніх і
зовнішніх шляхів для її досягнення.
Для дієвої зовнішньої політики необхідні, на додаток
до вдалої внутрішньої політики, передбачуваність і
відповідальність у міжнародних відносинах.
Основами зовнішньої політики сучасної Румунії є
стратегічне партнерство зі США, членство в Євросоюзі й
колективна безпека НАТО, що підтвердив К. Йоханніс,
проте відносини з ЄС зайняли другу позицію, що
виправдано підготовкою до початку румунського
головування в Раді ЄС цього року.
На думку президента, необхідне подальше зміцнення
суттєвої тріади румунської зовнішньої політики: зміцнення
і подальше розширення стратегічного партнерства зі США,
а також підвищення ролі й зусиль Румунії в
Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі.
Ці три основні стовпи визначають спільність цінностей, які
забезпечують нашу безпеку і процвітання. У сучасному
складному
й
непередбачуваному
міжнародному
середовищі Румунія повинна вжити заходів для збереження
внутрішньої стратегічної цінності цих трьох стовпів, а
також для підвищення вагомості Румунії в них.
На думку правлячої еліти, як держава з
проєвропейською
нацією
без
євроскептичних
парламентських партій Бухарест має право брати участь
разом із «твердим ядром» Євросоюзу в його консолідації,
передусім з Німеччиною і Францією, для створення
сильного альянсу, наближеного до європейських громадян,
здатним забезпечити їх безпеку і добробут. Для цього
президент позиціонує Румунію зі «східною опорою
Європейського Союзу».
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Керівництво держави вважає Північноатлантичний
Альянс найпотужнішим і ефективнішим союзом
колективної оборони в історії. Проте НАТО потребує
подальшого зміцнення і для цього процес адаптації
Альянсу повинен іти далі, він повинен бути єдиним,
сильним і згуртованим щодо реалізації своїх рішень.
Альянс поліпшить стабільність у сусідніх країнах, як
на Сході, так і на Півдні, підтримуючи країни-партнери у
більшій сталисті до різних загроз. Послідовність
пріоритетів зовнішньої політики і стратегії Румунії була
підвищена внаслідок вагомої впевненості в необхідності
атлантичної єдності та єдності НАТО в цілому, з істотним
посиланням на трансатлантичні відносини [18].
У сучасних умовах регіон Чорного моря охоплює
території Південного Кавказу, Росії, Туреччини, України і
держав-членів ЄС (Румунії, Болгарії й Греції). Разом з тим,
Чорноморський регіон має важливе військово-політичне,
торгово-економічне і транспортно-логістичне значення, що
перетворює його на об‘єкт особливої уваги новітніх
міжнародних відносин.
Окрім
територіальних,
геополітичних
і
геоекономічних параметрів, існує цивілізаційний вимір
регіону, пов‘язаний зі спільними культурно-історичними
характеристиками країн, що входять до складу регіону. Зпоміж головних гравців у регіоні (Росія, Туреччина, США,
НАТО та ЄС) лише Сполучені Штати належать до
зовнішніх акторів. Інші менш потужні держави (Україна,
Румунія, Болгарія та ін.)зараз можуть не сприйматися як
впливові актори, але варті на уваги з точки зору
майбутнього потенціалу. Слід зауважити, що в
Чорноморському регіоні наявні інтереси й інших, не таких
впливових гравців. До них належать країни Центральної і
Східної Європи, ‒ зацікавлені в безпечному оточенні, у
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розвитку енергоресурсного і транзитного потенціалу
регіону, а також неєвропейські країни ‒ зацікавлені у
зміцненні регіональної безпеки та, за певних умов, у
прибутковому вкладенні інвестицій у розвиток регіону
[19, c. 41].
Розглядаючи відносини двох «секундарних» держав
Чорноморського регіону Румунії та України, варто
зауважити, що вони суттєво переобтяжені історичними
проблемами, що проявляється в появі періодичних
територіальних
претензій
до
нашої
держави,
уповільненому просуванні переговорного процесу зі
з‘ясування спірних питань, упередженому ставленні щодо
забезпечення прав етнічних румунів в Україні, намаганні
дискредитувати нашу державу на міжнародній арені тощо.
Негативно вплинули і значно продовжують впливати
на румуно-українські відносини проблеми розподілу
континентального шельфу в Чорному морі, які, зрештою,
були розв‘язані лише за допомогою Міжнародного суду
ООН; відновлення будівництва Україною ГСХ «Дунай –
Чорне море», яке суттєво знижує транзитний потенціал
Румунії; добудови Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окиснених руд тощо.
Інтенсифікація та набуття позитивної динаміки
двостороннього діалогу між державами відбувалася
завдяки зміні політичного керівництва країни 1997 та 2004
роками, яке намагалося підходити до відносин з Україною
системніше й прагматичніше, демонструючи власну
європейськість. Саме в цей період були укладені базові
договори, що регулюють відносини між сусідніми
державами. Не менш вагомим стимулюючим фактором
була модифікація зовнішньополітичних пріоритетів
Румунії, зумовлена як внутрішньополітичною ситуацією,
так і міжнародною кон‘юнктурою.
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Варто зазначити, що вкрай низьким залишається
рівень міжурядових контактів. Останні візити прем‘єрміністрів України та Румунії до країни-сусіда відбулися
відповідно 2002 і 2014 роками, проте попередній був ще в
минулому столітті (1996 р.). Депутатська група Верховної
Ради України з міжпарламентських відносин з Румунією
була створена лише в березні 2009 року [20, c. 97].
За час існування було здійснено сім візитів до
Румунії, проте шість з них ‒ упродовж 2015‒2016 років ‒ у
сфері культурно-економічного співробітництва.
Проте, зважаючи на ситуацію з окупацією Криму,
посилення українсько-румунського співробітництва і
координація зусиль необхідно, по-перше, у сфері
регіональної безпеки. Найважливішим пріоритетом є
необхідність побудови системи колективної регіональної
безпеки у Чорноморському регіоні, координація й
відпрацювання взаємодії у здійсненні антитерористичних
заходів, боротьби з нелегальною міграцією; посилення
співпраці в межах програми «Партнерство заради миру»;
обмін досвідом у реформуванні та модернізації армії.
Водночас слід зазначити, що існує низка об'єктивних
чинників, які можуть позитивно вплинути на українськорумунські відносини. По-перше, це спільна зацікавленість
у збереженні та зміцненні безпеки і стабільності в регіоні;
зменшення енергетичної залежності через створення або
участі у будівництві нових енергетичних мереж;
започаткування транспортної мережі в межах європростору
та в напрямку Чорне море ‒ Північне море тощо.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, зовнішня
політика сучасної Румунії залишаться досить стабільною
та стійкою, маючи сталі пріоритети, базисом якої
залишається «трансатлантична тріада»: стратегічне
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партнерство з ЄС, дієве членство в ЄС та НАТО. Разом з
тим, новітня зовнішньополітична доктрина Бухареста
передбачає такі сталі пріоритети: набуття статусу провідної
країни Чорноморського регіону, встановлення особливих
відносин з Молдовою і транскордонне співробітництво.
Серед пріоритетів зовнішньої політики Румунії
правляча еліта країни виокремлює відносини з Україною,
проте як зі «секундарною» чорноморською державоюсусідом.
Українсько-румунські
відносини
характеризуються певною дихотомією й дискретністю:
періоди пожвавлення політичних контактів змінюються
стадіями певного охолодження.
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Kolomiiets O.V. The priorities of foreign policy of the
modern Romania: ukrainian aspect. The article examines the
foreign policy priorities of modern Romania, which it has
implemented in recent years. Its basis, after the overthrow of
the authoritarian regime, is the so-called "transatlantic triad",
which envisaged three priorities: joining the EU, gaining
membership in NATO, as well as strategic partnership with the
United States. Only after announcing the association with the
European Union and the real prospect of joining NATO, the
Black Sea region, the establishment of special relations with
Moldova and cross-border cooperation is emerging as one of
the priorities of foreign policy of Bucharest.
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The foreign policy of modern Romania remains fairly
stable and resistant, with its steady priorities, the basis of
which remains the «transatlantic triad»: strategic partnership
with the US, effective membership in the EU and NATO. At the
same time, the recent foreign policy doctrine of Bucharest
envisages, as the main priorities becoming the leader of Black
Sea region, the establishment of special relations with Moldova
and cross-border cooperation.
Romania is trying to implement regional initiatives
through bilateral relations and agreements, or through
organizations and institutions aimed at promoting the positions
of the countries of Southeast Europe and the Black Sea.
Through its lively regional policy, Romania seeks to become a
key player and indispensable partner for the countries of the
region on their path to Euro-Atlantic integration.
Considering the relations between the two «secular»
states of the Black Sea region of Romania and Ukraine, it is
worth noting that they are significantly overloaded with
historical problems, which manifests itself in the emergence of
periodic territorial claims to our state. Slowing down the
advancement of the negotiation process on resolving disputed
issues, the biased attitude towards ensuring the rights of ethnic
Romanians in Ukraine, an attempt to discredit our state in the
international arena, etc.
Among the priorities of foreign policy of Romania, the
ruling elite of the country distinguishes relations with Ukraine,
however, as with the "secundar" Black Sea neighboring state.
Keywords: international relations, foreign policy,
priorities of foreign policy, USA, NATO, EU, Romania,
Ukraine.
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Коломиец О.В. Внешнеполитические приоритеты
современной Румынии: украинский аспект. В статье
рассмотрены
внешнеполитические
приоритеты
современной Румынии, которые она проводит в последние
годы. Ее базисом, после свержения авторитарного
режима,
становится
так
называемая
«трансатлантическая
триада»,
которая
предусматривала три приоритета: присоединение к ЕС,
получение членства в НАТО, а также стратегическое
партнерство с Соединенными Штатами. Только после
объявления об ассоциации с Евросоюзом и реальной
перспективой вступления в НАТО, в качестве одного из
приоритетов внешней политики Бухареста появляются
Черноморский регион, установления особых отношений с
Молдовой и трансграничное сотрудничество.
Внешняя политика современной Румынии остается
достаточно стабильной и устойчивой, имея устойчивые
приоритеты,
базисом
которой
остается
«трансатлантическая
триада»:
стратегическое
партнерство с США, действенное членство в ЕС и НАТО.
Вместе с тем, новая внешнеполитическая доктрина
Бухареста предусматривает в качестве главных
приоритетов получения статуса страны-лидера в
Черноморском регионе, установление особых отношений с
Молдовой и трансграничное сотрудничество.
Среди приоритетов внешней политики Румынии
правящая элита страны выделяет отношения с Украиной,
однако как с «секундарной» черноморской державойсоседом.
Ключевые слова: международные отношения,
внешняя политика, внешнеполитические интересы,
трансатлантическая триада, США, НАТО, ЕС, Румыния,
Украина.
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С-17
Самойлов О.Ф., м. Київ
«Прагненням до суспільної користі» –
девіз родини Терещенків
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ДИНАСТІЇ
ТЕРЕЩЕНКІВ
Від середини XIX століття, насамперед після
селянської реформи 1861 року і з початком промислового
перевороту, спричиненого впровадженням парових
двигунів і машинного виробництва, економіка українських
губерній вийшла на шлях надзвичайно бурхливого підйому.
Найефективніше розвивалася харчова промисловість, яка
використовувала багаті сільськогосподарські ресурси
краю. Провідним видом виробництва стало цукроваріння.
Серед цукрозаводчиків того часу найпомітніші Бобринські,
Симиренки, Бродські, але провідне місце, безумовно,
посідає рід Терещенків, що дав Україні і всій Російській
імперії не тільки найпотужніших підприємців, але й
колекціонерів
творів
мистецтва,
меценатів,
авіаконструкторів, політиків – людей, які проявили власні
таланти в багатьох сферах суспільного і культурного
життя.
Родоначальником династії вважають Артема
Терещенко (1794–1873), який розбагатів під час Кримської
війни на постачанні хліба й корабельного лісу для
московського війська, потім захопився цукроварством та
іншими галузями промисловості.
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У даній статті розглядаються маловідомі широкому
загалу факти біографії меценатів Терещенків і робиться
спроба аналізу так званої «культурної дипломатії» цієї
фамілії в період боротьби України за власну державність
(друга половина ХІХ – початок ХХ століття).
Ключові слова: культурна дипломатія, дипломатія,
меценати, Терещенки, національно-визвольні змагання,
міжнародні відносини, Україна, Російська імперія.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Актуальність дослідження, на нашу думку,
продиктована кількома чинниками:
– недостатня обізнаність широкого загалу, зокрема
студентства, про діяльність роду Терещенків;
– політичні події в Україні, до яких безпосередньо
причетні нащадки династії;
– діяльність МЗС України в галузі «культурної
дипломатії»;
– висвітлення
подій
українських
національновизвольних змагань 1917–1921 років очима
учасників тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичною основою даного дослідження слугувала
книжкаа Мішеля Терещенка «Перший олігарх: Михайло
Іванович Терещенко 1886–1956» [9]. Крім того, варті уваги
доробки Віталія Ковалинського[3, 4], а також низка
інтернет-джерел.
Формулювання мети статті. Метою статті є
дослідження діяльності династії Терещенків у контексті
«культурної дипломатії» України. Виняткового значення
надано постаті Михайла Терещенка (1886–1956).
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Першим засновником династії прийнято вважати Артемія
Яковича Терещенка. Свою комерційну діяльність він,
селянський син, почав у першій половині XIX століття в
Глухові з дрібної торгівлі, працюючи прикажчиком у
магазині глухівського купця. Завдяки вродженим
здібностям, старанності та ощадливості він незабаром
відкрив власну справу. Спочатку торгував возами, а
пізніше відкрив невеликий магазинчик. Свій бізнес цей
нащадок чумаків почав 1855 року. 1870-го мав уже три
цукрові заводи і трьох синів.
Артемій вирішив дати кожному синові по заводу, але
поставив одну умову: 80% прибутку йде в сімейний фонд,
який буде займатися меценатством. Відтоді фонд
Терещенка побудував чимало лікарень, притулків, гімназій,
консерваторій, музичних залів, храмів.
Своїм указом від 12 березня 1870 року цар Олександр
II дарував Артемію Терещенку дворянський титул, що мав
успадковуватися за чоловічою лінією. Після того як
Артемій Терещенко здобув дворянський титул, на гербі
родини з‘явився девіз в: «Прагненням до суспільної
користі». На гербі був зображений сніп української
пшениці в лапі лева. Сам же герб тримали два леви –
найулюбленіший алегоричний образ старого Артемія і його
сина Ніколи. Дехто з російських дворян був здивований
поєднанням кольорів, обраних родиною Терещенків для
їхнього герба. Навіть девіз «Прагненням до суспільної
користі» сприймався того часу надзвичайно прогресивним,
а вже колір герба – геть зовсім революційним. Уперше
офіційний герб було виконано винятково у жовтоблакитних тонах, тобто в кольорах, що символізують
Україну. Навіть два леви з обох боків герба були жовто86

синіми, тільки кольори симетрично поміняли місцями [9, с.
51].
Терещенко з перших кроків підприємництва займався
і благодійною діяльністю. Коштом родини в Глухові були
побудовані ремісниче училище, жіноча і чоловіча гімназії,
учительський інститут, банк, безкоштовна лікарня св.
Єфросинії, притулок для сиріт. Але найпомітнішою
будовою, зведеною на гроші Терещенків, безумовно, є
Трьоханастасіївська церква, частина якої стала родовою
усипальнею [7].
Надалі вести справи йому допомагали троє його
синів – Нікола, Федір і Семен. Серед них на особливу увагу
заслуговує Нікола.
Нікола закінчив лише Глухівське міське училище. Ще
юним він самостійно зайнявся хліботоргівлею. Зумів
витягти велику користь з реформи 1861 року. Він
скористався тим, що за нових умов більшість поміщиків не
змогли зорієнтуватися, як правильно вести господарство,
щоб воно приносило прибуток. І як результат – уже 1870
року в його руках зосередилося більше 10 цукрових
заводів, розташованих навколо Глухова. На своїх землях
він
розвивав
різноманітні
напрями
сільського
господарства – саме ті, які найдоречніші для місцевих
умов. Аграрна і харчова продукція була найвищого рівня і
не раз здобувала відзнаки в Російській імперії і за
кордоном. 1900 року на Всесвітній виставці в Парижі
вироблений на його заводах цукровий пісок, спирт і
борошно отримали найвищу оцінку якості, а сам Микола
Терещенко був нагороджений французьким орденом
Почесного легіону [8].
За архівними даними, Нікола Терещенко мав понад
85 тис. га землі, 5 рафінадних заводів, винокурні, парові і
водяні млини у Чернігівській, Київській, Волинській,
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Харківській, Подільській, а також Курській і Тульській
губерніях [4].
Виробництво цукру давало мільйонні прибутки
Терещенкам. 1872 року було засновано «Товариство
цукробурякових і рафінадних заводів братів Терещенків».
Початковий капітал товариства становив 3 млн руб., а
1900 р. сягав уже 8 млн руб.
На початку XX століття родині Терещенків належало
вже понад 150 тисяч десятин землі, цукрові і лісопильні
заводи, суконна фабрика, спиртові заводи. Облаштувавши
рідне місто, Терещенко взялися за Київ. 1872 року Нікола
придбав особняк на Бібіковському бульварі (нині – бульвар
Тараса Шевченка), який складався з двох будинків. Вони
були схожі на маленькі палаци в італійському стилі (нині –
приміщення Національного музею Тараса Шевченка).
За гроші Терещенка були зведені будівлі нинішніх
Національного транспортного університету, Київського
політехнічного інституту, Київського національного
університету імені Карпенка-Карого, Національного
художнього музею, Київської картинної галереї, лікарні
«Охматдит», будівля медичної бібліотеки на вул. Толстого
та інших. Нікола фінансував будівництво багатьох церков –
Володимирського собору, церкви святого Георгія,
Миколаївської церкви, Покровської церкви Олександра
Невського [3].
Київські музеї також завдячують своїми колекціями
здебільшого родині Терещенків, а найбільше доньці Ніколи
Варварі Терещенко та її чоловіку Богдану Ханенку. Усе
своє життя подружжя збирало найкращі твори західного та
східного мистецтва, які заклали основу нинішнього музею
мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків. Як пишуть
дослідники, у цілому за все своє життя Нікола Терещенко
пожертвував на громадські потреби близько п‘яти
88

мільйонів рублів і майже половину з них – Києву. Влада
Києва 1899 року, на честь 80-річчя від дня народження
Ніколи Терещенка перейменували Олексіївську вулицю на
Терещенківську.
Про багатство родини складали легенди. Ось одна з
них: син Ніколи Іван під час військової служби покохав
доньку свого генерала і попросив її руки. Генерал, який
вважав розвиток подій занадто швидким, відповів, що
благословення може дати не раніше, ніж земля стане
білою, тобто не раніше зими, до якої було ще дуже далеко.
Іван тут же вночі засипав найближчі вулиці цукром, а
вранці на санях з‘явився повторно просити руки
генеральської дочки [9, с. 15]. Ось як цю подію описує
Мішель Терещенко у книжці «Перший олігарх»: «Однак
дотепна витівка мого батька дуже не сподобалася моєму
дідові Ніколі Артемійовичу, власникові цукрових заводів,
що носили ім‘я братів Терещенків. На його думку,
використання цукру, цього життєвоважливого продукту, у
такий спосіб неприпустиме, хочби якою романтичною була
мета молодика. Від того дня моєму батькові було
запропоновано триматися далі від родинних цукроварень.
Ніхто не міг тоді навіть уявити, яку роль відіграє цей
«указ» мого діда для розвитку культурного життя в Україні
й для створення колекцій майбутніх київських музеїв! Тож
мій батько, молодий офіцер, позбавлений права брати
участь у родинній справі, цілком присвятив себе військовій
кар‘єрі під крилом свого тестя, з яким його пов‘язували
міцні, сповнені глибокої взаємоповаги стосунки. Але
найважливішим, що він виніс із проведених на військовій
службі років, була міцна дружба з живописцем
Верещагіним, на той час офіційним художником російської
армії. Він допоміг моєму батькові опанувати таємниці
живопису. Вони багато подорожували разом, і помалу мій
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батько захопився мистецтвом модерну, дуже популярним
на той час у Росії, як, утім, і в інших країнах. Першими
картинами, що їх придбав мій батько, були роботи
Верещагіна, на яких зображувалися сцени Російськотурецької війни 1877–1878 років. Серед них – велика
картина під назвою «Переможці»: турецькі солдати, що
здобули перемогу, обнишпорюють трупи російських
вояків-добровольців, які воювали на боці Сербії, знімаючи
з них чоботи й обмундирування, кидаючи мертвих і
поранених на розтерзання хижим птахам. Це полотно,
виставлене в Санкт-Петербурзі, шокувало російське
суспільство й викликало хвилю піднесення почуттів
національної гідності та єдності. Цар Олександр II
оголосив війну константинопольському султану. Саме
батальні полотна стали першими шедеврами у величезній
колекції мого батька» [9, c. 16–17].
З-поміж інших Терещенків вирізнявся Федір
Федорович Терещенко (1888–1950), відомий як піонер
українського авіабудівництва. 1909 року на території
власної садиби у селі Червоне, що на Житомирщині, у
приміщеннях колишніх цукрових цехів він обладнав
майстерні, у яких проектували і збирали літаки. Під
крилами літаків розміщувалися знімальні апарати, за
допомогою яких робилися перші фото- та відео кадри
України. Пілотами були такі аси, як автор знаменитої
«мертвої петлі» Петро Нестеров та перша жінка пілот
Любов Голанчикова. У результаті співпраці Ф. Терещенка
з ігорем Сікорським світ побачив найбільший на той час
літак, який було названо «Ілля Муромець» [11].
Ще одним яскравим представником династії є
Михайло Іванович Терещенко (1886–1956) – міністр
фінансів, пізніше міністр закордонних справ Тимчасового
уряду Росії, юрист, великий український і французький
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підприємець, великий землевласник, банкір, колекціонер
творів мистецтва, видавець.
Його освітою займався батько. Уже в ранньому
дитинстві Михайло вільно володів французькою,
англійською, німецькою мовами, розумів давньогрецьку та
латину (пізніше вільно володів у цілому 13 мовами).
Від свого батька та інших представників династії
Терещенків успадкував багатющу колекцію творів
мистецтв, насамперед – картин і скульптур російських
майстрів. У колекцію входили «Струмок у лісі», «Серед
долини рівної», «Дубовий гай» і «Перший сніг»
І.І. Шишкіна; «Курсистка» Н.А. Ярошенка; «Портрет
В. Гаршіна» І.Ю. Рєпіна; «Три царівни підземного царства»
В.М. Васнецова; «Сутінки» Ап.М. Васнецова; «Дівчинка на
тлі персидського килима» М.А. Врубеля; «Гравці»
П.А. Федотова, а також картини В.В. Верещагіна і
скульптури М.М. Антокольського. Поповнив її творами
Гогена, Сезанна, Матісса, Ван Донгена, Дерена, Фріза,
Валлоттон, Вламінка, багато з яких відбирав особисто,
відвідуючи Париж, і картинами кращих російських
художників свого часу – Реріха, Петрова-Водкіна,
Судейкина, Григор‘єва, Машкова, Лентулова. Після
націоналізації 1918 року колекція творів живопису та
скульптури Терещенка, розміщена в палаці Терещенка –
будівлі архітектора Вікентія Беретті, була перетворена на
державний Київський національний музей російського
мистецтва, офіційно відкритий на п‘яту річницю
Жовтневої революції 1922 року в тому ж будинку на
Терещенківській вулиці.
Після смерті дядька Олександра 1911 року 25-річний
інтелектуал стає спадкоємцем гігантської імперії
Терещенко. Уже через рік молодий мільйонер купує собі
127-метрову яхту «Іоланта» – найдовшу у світі, а для
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дружини, француженки Маргарет, – того часу другий
найбільший блакитний алмаз у світі. Він і ввійде в історію
саме як діамант Терещенка. У ювелірному будинку Cartier
його огранили до неймовірних 42 каратів, додали ще 46
діамантів і об‘єднали у неймовірне кольє. За поширеною
версією, саме цей діамант його дружина Маргарет віддала
Троцькому, аби той сприяв втечі М. Терещенка із
Петропавлівської фортеці, до якої він потрапив 1917 року
під час штурму більшовиками Зимового палацу.
Зауважимо, однак, що існує і прозаїчніша версія,
прихильники якої стверджують, що Терещенко був
викуплений з ув‘язнення за суму в 100 тис. карбованців. Ця
версія є не такою популярною в більшості джерел, але
зауважимо, коли Троцький потрапив під сталінські репресії
і змушений був тікати з Радянського Союзу, то під час
обшуків органами НКВС, принаймні офіційно, ніякого
діаманту в нього не знайшли.
14 листопада 1984-го на торгах аукціону «Крістіс»
діамант Tereschenko придбав торговець діамантами Роберт
Моувад з Лівану, який дав каменю ім‘я «Блакитний
Моувад» (Mouawad Blue).
1912–1914 роками Терещенко володів разом з
сестрами видавництвом «Сирин», випускав книги
літераторів «срібного століття», серед іншого і
новаторський роман Андрія Білого «Петербург».
Підтримував дружні стосунки з Олександром Блоком,
Федором Шаляпіним. Вів світський спосіб життя, вважався
балетоманом. «Згодом багато мемуаристів, підкреслюючи
глибоку освіченість, серйозність та енергію Терещенка,
писали про нього як про «улюбленця долі», – пише Віталій
Ковалинський [3, с. 297].
Він зарекомендував себе пристрасним театралом і
меломаном, любителем поезії та живопису.
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127-метрова яхта «Іоланда», що належала родині
Терещенків. Того часу – найбільша приватна яхта у світі
Приємний у спілкуванні, зав‘язав широкі знайомства
в суспільстві, насамперед з людьми мистецтва. Серед його
численних друзів з‘явився Олександр Блок. Їх познайомив
навесні 1912-го Олексій Ремізов, письменник і знавець
давньої книги. Терещенко зізнався поетові, що добре знає і
любить його вірші. Блок записав у щоденнику про
Терещенка: «Милий, хороший, з кожним разом мені все
більше подобається» [10, с. 380].
Терещенко
допомагав
Київському
художньопромисловому музею і в грудні 1913 р. був обраний членом
комісії відділу «Старий Київ». Усього в її складі
налічувалося 36 осіб, серед них такі відомі історики та
громадські діячі, як М.Ф. Біляшівський, Н.П. Василенко, Д.
І. Дорошенко, І.М. Каманін, В.С. Кульженко, І.І. Огієнко,
Н.Д. Полонська, В.В. Хвойка, В.І. Щербина та інші.
«Терещенко зробив той своєчасний крок, що виявився
вирішальним у тривалій проблемі перетворення Київського
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музичного училища на консерваторію, – продовжує В.
Ковалинський [3, 300]. Вперше міська дума порушила це
питання перед Петербургом в серпні 1909 року, але
безрезультатно, хоча клопотались багато. І лише в травні
1912-го представниця Імператорського Російського
музичного товариства принцеса Альтенбурзька Олена
Георгіївна повідомила нарешті Київ про згоду головної
дирекції на започаткування консерваторії. Вона попросила
представити фінансові розрахунки, але коштів Петербург
не пообіцяв ... Ось тоді і допоміг Михайло Терещенко. Він
заявив, що дасть 50 тис. рублів на утримання
консерваторії, і Дума відразу ж повідомила про це в
головну дирекцію Товариства, де приймалось остаточне
рішення» [3, с. 302].
Після замаху на життя Петра Столипіна в Києві, місто
ризикувало зануритись у глибоку провінційну летаргію.
Саме М. Терещенко доклав чимало зусиль, щоб знову
вселити в нього дух великої європейської метрополії. Його
дядьки Олександр Терещенко і Богдан Ханенко тільки-но
завершили зведення будинку Національного музею на
пагорбі Святого Андрія. Також за його безпосередньої
участі та фінансування побудували новий Театр оперети за
зразком паризького театру Шатле. Відтепер у Києві
з‘явилося місце для виступів філармонічного оркестру, що
користався незмінним успіхом, і сучасного балету, для
постановки розкішних опер і веселих оперет. Від 1912 року
й аж до захоплення міста військами Симона Петлюри 15
грудня 1918 року, Київ перебував у стані суцільного
неперервного свята, як оаза спокою в осерді Європи.
Цьому не могли перешкодити ні жахи Першої світової
війни, ні відгомони жовтневого перевороту, що долітали з
боку російських сусідів [8, с. 80].
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Під час Першої світової війни Терещенко брав участь
в організації лікарень Червоного Хреста. З липня 1915 був
головою Київського військово-промислового комітету,
1915–1917 роками також був товаришем голови
Центрального
військово-промислового
комітету
О. Гучкова. Входив до складу Особливої наради з оборони.
Незадовго до Лютневої революції брав участь у плануванні
державного перевороту з метою усунення Миколи II.
Після Лютневої революції 1917 року Михайло
Терещенко
був
призначений
міністром
фінансів
Тимчасового уряду О. Керенського. Як міністр фінансів у
Тимчасовому уряді Росії в березні-травні 1917 року
М. Терещенко організував так званий «Займ свободи» –
міжнародний кредит, який повинен був допомогти Росії
уникнути дефолту і був емісією внутрішньої 5-відсоткової
російської позики, випущеної 1917 року Тимчасовим
урядом . Облігації номіналом 100 рублів поширювались
(зокрема і серед українського населення) за заниженим
курсом 85 рублів. Синдикат із 30 російських банків
зобов‘язувався погасити всі випуски займу протягом
1922–1971 років. Терещенко особисто поручився за займ.
Звичайно, після революції Ленін відмовився платити
кредит, тоді міжнародні банкіри, хоча Терещенко і був
близьким другом багатьох з них і тоді переховувався від
радянських агентів у Норвегії, почали вимагати гроші саме
від нього. Зауважимо, що Луї Ротшильд, його товариш,
зробив те ж для Франції – особисто поручився за
міжнародну позику. Але Франція перемогла, повернула
кредит, і Ротшильд став ледь не національним героєм.
Терещенку довелося заплатити борг царської Росії, тому
що озброєння російської армії в Першу світову
здійснювалося на міжнародні кредити, більшість із яких
бралися під заставу особистого майна родини Терещенків.
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Усього за кілька років іноземні кредитори відсудять у
нього, як колишнього міністра Росії, і яхту, і віллу в
Каннах, і все, що залишилося за межами Батьківщини.
Навіть частина того, що він буде заробляти, доведеться
віддавати за борги царської Росії.
Згодом французький мільйонер Ротшильд, знаючи,
що Терещенко фінансовий геній, запросив його на посаду
керівника свого банку в Лондоні. У 30-х роках XX ст., під
час світової фінансової кризи, Терещенко врятував від
краху один з найбільших у Європі банків «Кредит
Анштальдт». За два роки банк ще більше зміцнився. 1938
р., у ніч перед аншлюсом Австрії, Михайло Терещенко
встиг перевести всі активи банку з Відня до Монако, за що
Гітлер потім оголосив його своїм особистим ворогом.
Під час Другої світової війни Михайло Терещенко
організовував переправу через Монако до Лондона вчених,
художників, учасників опору, щоб допомогти втекти з
окупованих німцями територій.
У квітні 1917 року Терещенко (разом з Керенським і
Некрасовим)
активно
прагне
створити
урядову
міжпартійну коаліцію із соціалістами. 5 травня того ж року
він був призначений міністром закордонних справ після
відставки Павла Мілюкова. Як міністр закордонних справ
виступав на підтримку виконання Росією своїх
союзницьких зобов‘язань, що означало продовження її
участі в Першій світовій війні, хоча формально і прийняв
гасло «світ без анексій і контрибуцій», відмовившись від
абсурдної тези свого попередника Мілюкова про
«завоювання Константинополя і проток».
Як патріот України Терещенко підтримав молодий
український уряд, що привело до створення і визнання в
Україні 1917 Генерального секретаріату Центральної Ради
(В. Винниченко, Б. Мартос, С. Петлюра, С. Єфремов та ін.).
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2 липня 1917 р. він разом з міністром пошти і телеграфів І.
Церетелі відвідав Київ для переговорів про розмежування
повноважень Центральної Ради та Виконавчого комітету
Київської
міської
Думи,
що
відігравала
роль
представництва Тимчасового уряду в Києві. Делегати
визнали законодавчі повноваження Центральної Ради. При
цьому делегація без погодження з Тимчасовим урядом
окреслила географічні межі юрисдикції Ради, включивши в
них кілька південно-західних губерній Росії. Ці події
викликали урядову кризу в Петрограді: 2 (15) липня на
знак протесту проти дій київської делегації пішли у
відставку всі міністри-кадети.
Як ми вже згадували, 1918 року Михайло Терещенко
був звільнений з Петропавлівської в‘язниці, емігрував до
Фінляндії, звідти до Норвегії, потім жив у Франції та
Англії. Підтримував Білий рух та іноземну інтервенцію
проти Радянської Росії. Успішно займався бізнесом за
кордоном, разом із князем Монако був співвласником
кількох фінансових компаній і банків у Франції і на
Мадагаскарі, а також заснував у Монако один з перших у
світі офшорних банків Societe Continental de Gestion.
Будівлі, побудовані Терещенками в Києві
Музей Тараса Шевченко, бульвар Шевченка, 9.
Музей російського мистецтва, вул. Терещенківська, 9.
Галерея
Богдана
і
Варвари
Ханенків,
вул. Терещенківська, 15.
Національна наукова медична бібліотека України,
вул. Льва Толстого, 7.
бульвар Шевченка, 34 і 36. Собор св. Володимира.
Гімназія, тепер будівля приєднана до Київського
національного університету ім. Т. Шевченка.
Національний
художній
музей
України,
низ
вул. Грушевського, навпроти Європейської площі.
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Історичний музей, верх Андріївського спуску.
Консерваторія ім. П. Чайковського, майдан Незалежності.
Театр оперети, вул. Велика Васильківська.
Дитячий притулок, ріг Паньківської і НікольскоБотанічної.
Безкоштовний медичний диспансер, вул. О. Гончара.
Амбулаторія, вул. Саксаганського.
Церква Благовіщення, вул. Саксаганського, 64.
Лікарня, зараз Інститут гігієни праці і профзахворювань,
вул. Саксаганського, 75.
Безкоштовний
медичний
диспансер,
Поділ,
вул. Покровська.
Безкоштовний медичний диспансер, вул. Хорева і Волоська,
37–24.
Притулок для безпритульних, вул. Басейна.
Амбулаторна лікарня, вул. Велика Васильківська, 116.
Лікарня Охматдит. 14-а дитяча спеціалізована клінічна
лікарня, вул. Чорновола, 28.
Георгіївська церква, Покровський монастир.
Миколаївська церква, Покровський монастир.
Благовіщенська і Свято-Покровська церкви, Соломенка.
Церква Олександра Невського, вул. Почайнинська, 27–44
Ліцей №1 (участь у будівництві).
Ліцей №5 для хлопчиків, вул. Нікольська і Суворівська
(тепер
Національний
транспортний
університет
України).
Ліцей №4, вул. Велика Васильківська, 98 (участь у
реконструкції), тепер підрозділ СБУ.
Вища школа торгівлі на Подолі, перехрестя вул.
Констянтинівської і Хоревої, 9–6.
Вища школа торгівлі для дівчат ім. Пелагеї Георгіївни, вул.
Бульварно-Кудрявська та Обсерваторна, тепер Інститут
удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка.
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Політехнічний інститут.
Києво-Подільський ліцей для дівчат. Театральний
інститут ім. І.К. Карпенка-Карого, вул. Ярославів Вал, 40.
Школа і притулок для глухонімих дітей, тепер службове
приміщення обласної лікарні, вул. Пугачова, 3.
Особняк Наталії Уварової, тепер Національний фонд
культури
під
патронатом
Бориса
Олійника,
вул. Липська, 16.
Висновки з данного дослідження і перспективи
подальших розвідок у данному напрямку. Нині нащадки
Терещенків живуть у США, Франції та Швейцарії. 2003
року онук Михайла Терещенка Мішель повернувся до
України і в жовтні 2015 року став мером Глухова. У жовтні
2018 року висунув свою кандидатуру на президентських
виборах-2019 [6], однак у березні 2019 року знявся з
президентських виборів на користь кандидата в президенти
Андрія Садового.
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Samoilov O.F. Cultural diplomacy of the Tereshchenko
family. Since the middle of the 19th century, especially after the
peasant reform of 1861 and with the onset of the industrial
revolution, caused by the introduction of steam engines and
machine production, the economy of Ukrainian provinces came
on the path of an extremely rapid recovery. Particularly the
food industry, which used abundant agricultural resources of
the region, has been developed. The leading form of production
was sugar refining., The Bobrinsky family, the Simirenko
family, the Brodsky family are especially noticeable of the
sugar-growers of that time, but the leading place is, of course,
taking by the Tereshchenko family, which gave Ukraine and the
entire Russian empire not only the most powerful
entrepreneurs, but also collectors of works of art, patrons,
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aircraft designers, politicians – people who showed their talent
in many spheres of social and cultural life.
The founder of the dynasty is Artem Tereshchenko (1794–
1873), who grew rich during the Crimean War for the supply of
bread and ship forests to the Moscow army, and then carried
away by sugar industry and other industries.
This article examines little known to the general public
facts of the biographies of the Tereshchenko dynasty and also is
made an attempt to analyze the so-called «cultural diplomacy»
of this family during the period of Ukraine‟s struggle for its
own statehood (the second half of the 19th and the beginning of
the 20th century).
Keywords:
cultural
diplomacy,
diplomacy,
philanthropists, the Tereshchenko family, national liberation
struggle, international relations, Ukraine, Russian empire.
Самойлов А.Ф. Культурная дипломатия династии
Терещенко. Cо средины XIX века, особенно после
крестьянской реформы 1861 года и с началом
промышленного переворота, вызванного внедрением
паровых двигателей и машинного производства,
экономика украинских губерний вышла на путь
чрезвычайно бурного подъема. Особенно развивалась
пищевая
промышленность,
используя
многие
сельскохозяйственные ресурсы края. Ведущим видом
производства
стало
сахароварение.
Среди
сахарозаводчиков того времени особенно заметны
Бобринские, Симиренко, Бродские, но ведущее место,
безусловно, принадлежит роду Терещенко, который дал
Украине и всей Российской империи не только крупнейших
предпринимателей, но и коллекционеров произведений
искусства, меценатов, авиаконструкторов, политиков –
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людей, проявивших свои таланты во многих сферах
общественной и культурной жизни.
Родоначальником династии считают Артема
Терещенко (1794–1873), который разбогател во время
Крымской войны на поставках хлеба и корабельного леса
для московского войска, потом увлекся сахароварением и
другими отраслями промышленности.
В данной статье рассматриваются мало известные
широкой публике факты биографии меценатов Терещенко
и делается попытка анализа так называемой «культурной
дипломатии» династии в период борьбы Украины за свою
государственность (вторая половина XIX–начало ХХ века).
Ключевые
слова:
культурная
дипломатия,
дипломатия,
меценаты,
Терещенко,
национальноосвободительное движение, международные отношения,
Украина, Российская империя.
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УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКІ ВІДНОСИНИ:
ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Досліджено сучасний стан українсько-норвезьких
відносин, їх історичну основу, схарактеризовано основні
завдання та принципи здійснення міждержавних відносин
України та Норвегії. Висвітлено пріоритетні сфери
діяльності норвезьких та українських політиків,
бізнесменів, військових, громадських і культурносоціальних інститутів, визначено перспективні напрями
подальшого розвитку двосторонніх відносин.
Норвезько-українські відносини розвиваються у
достатньо активному й динамічному напрямі. Норвегія
неодноразово підкреслювала й принципово готова до
широкого співробітництва. Україна та Норвегія мають
давні
історичні
зв‟язки.
Договірно-правову
базу
двосторонніх відносин становлять більше 30 чинних
міжнародних
договорів
(включаючи
міждержавні,
міжурядові та міжвідомчі угоди). Політичний діалог з
Норвегією продовжується і розвивається на всіх рівнях, як
у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних
організацій і форумів. Норвегія рішуче підтримує
європейські та євроатлантичні прагнення України, її
територіальну цілісність та суверенітет. Норвегія
принципово підтримує курс України на європейську та
трансатлантичну інтеграцію.
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Високий рівень політичного діалогу, який є наразі
між Норвегією та Україною, закладає підґрунтя для
плідної співпраці і в економічній сфері.
Ключові слова: Норвегія, Україна, українськонорвезькі відносини, міжнародні відносини.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Норвегія сьогодні – одна із найрозвиненіших
і благополучних країн Європи. Вона входить до лідерів з
найвищим у світі рівнем доходів на душу населення. Згідно
з даними Світового банку та МВФ Норвегія посідає третє
місце у світі за розміром ВВП на душу населення, який
минулоріч сягнув 72 046 доларів США (для порівняння: в
Україні на душу населення припадає лише 2 656 доларів)
[21]. Середня зарплата норвежців сягає 5–7 тис. євро на
місяць. Норвегія має досить потужний резервний фонд для
розвитку інвестицій у розмірі близько 800 млрд доларів.
Економіка країни є змішаною: приватний сектор
поєднується з державною власністю, у якій перебувають
деякі галузі промисловості. Державне регулювання
здійснюється також через оподаткування, субсидії та мита
[4]. Численні дослідження та опитування показують, що
рівень задоволення життям населення й економічним
розвитком Норвегії стабільно високий і з кожним роком
невпинно зростає. Саме ці факти пожвавлюють інтерес до
функціонування норвезької економічної моделі та
можливостей її використання в інших країнах, зокрема й в
Україні. Окрім того, для України цікавий норвезький
досвід «обмеженої інтеграції» в ЄС і повного членства в
НАТО, що передбачає оптимальне забезпечення
національних інтересів країни на сучасному етапі
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міжнародного розвитку. Усі ці чинники і визначають
актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняній науці дана тема, незважаючи на зазначену
актуальність, висвітлена фрагментарно. Означена проблема
є малодослідженою. З-поміж наукових розвідок вартує
уваги стаття О. Цвєткова та І. Сабор, у якій зроблена
спроба комплексного аналізу українсько-норвезьких
відносин [3], і стаття Хлібовської Г.М., у якій
проаналізовано сучасний стан українсько-норвезьких
економічних відносин [4], а також дослідження
Бочкарьової Т.Ю. про вектор зовнішньої політики України
зі скандинавськими країнами, зокрема Норвегією [8]. Тому,
ураховуючи недостатнє висвітлення цієї теми в науковій
літературі, звернемося до історичних зв‘язків України та
Норвегії та етапів розвитку сьогоденних контактів, а також
відмітимо перспективні напрямки співпраці.
Формулювання мети статті, постановка завдання.
Метою дослідження є аналіз особливостей реалізації
двосторонніх відносин між Норвегію та Україною, як в
історичному прояві, так і на сучасному етапі та визначення
перспективних напрямків співробітництва у політичній,
військовій, економічній і гуманітарній сферах.
Для реалізації мети дослідження визначені такі
наукові завдання:
‒ розкрити історичні зв‘язки між Україною та
Норвегією;
‒ схарактеризувати основні завдання та принципи
здійснення міждержавних відносин України та Норвегії;
‒ висвітлити систему співпраці двох держав у різних
сферах;
‒ виокремити перспективні напрямки розвитку
українсько-норвезьких відносин.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням наукових результатів. Історичні зв‘язки
між Україною та Норвегією сягають кінця першого
тисячоліття. Доба спільної історії тривала понад кілька
століть з часу заснування Київської Русі. Дискусії щодо
походження
Русі
(давньоскандинавські
назви
–
Гарди/Гардаріки/Гардаріке) ведуться й надалі. Ймовірно,
що першими скандинавськими правителями Русі були
Аскольд і Дір, які вирушили із Новгорода до Києва, де й
оселилися.
Упродовж Х–ХІ століть Норвегія та Русь
підтримували особливо дружні відносини. Принаймні
четверо норвезьких конунгів (Олав І, Олав ІІ, Харальд
Суворий і Магнус Добрий) і нащадки норвезької знаті різні
періоди свого життя пов‘язували з перебуванням,
особистими стосунками та співпрацею з великими князями
Русі і тривалий час перебували при княжому дворі. Варяги
брали участь у битвах Ярослава Мудрого, спускалися
Дніпром до Чорного моря аж до Константинополя. Це був
відомий шлях «із варяг у греки». Вікінги жили тут і
служили київським князям. Вони ніколи не намагалися
колонізувати ці території [3].
В епоху Ярослава Мудрого відбулася низка
кардинальних змін, першою й найважливішою з яких став
перехід від особистісних і спонтанних до міждержавних і
системних відносин. Так, на зміну некерованому і
неконтрольованому припливу окремих загонів вікінгів з
різних Скандинавських країн прийшли зумовлені
внутрішньополітичними інтересами Русі контакти з
кожною зі Скандинавських держав окремо. Рекрутування
військових сил, уже регульоване і викликане конкретною
ситуацією, проводилося не через прямий договір з
ватажком загону, а через звернення до верховного
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правителя відповідної скандинавської держави, який сам
формував військо, яке потім відряджалося на допомогу
Ярославу. Від XI ст. істотно розширились і стали
різноманітнішими
форми
міждержавних
відносин,
військово-політичних, торгових, культурних і конфесійних.
Вікінги були одночасно і купцями, і воїнами. На Русь вони
прямували майже винятково з мирними цілями – вести
торгівлю або ж запропонувати свої послуги як найманців.
Такі
послуги
широко
використовував
Ярослав
Володимирович для з‘ясування як внутрішньо-, так і
зовнішньополітичних питань, про що свідчить широке
коло скандинавських і давньоруських джерел. Військовополітичні й торговельні контакти зі Скандинавськими
країнами почали передбачати обмін посольствами, вони
вперше зазнали дипломатичної регламентації і стали
об‘єктом договору. Також здійснювалося пряме втручання
у справи Скандинавських країн методами «таємної
дипломатії», що забезпечувало бажаний для руського князя
результат. В епоху Ярослава Мудрого при всіх
суперечностях між Східною і Західною церквами (а також
окремими діоцезами Західної церкви між собою)
християнська церква залишалася єдиною, що сприяло як
проникненню окремих культів (зокрема, культу св. Олава)
й елементів західного християнства на Русь, так і східним
впливам на Скандинавські країни. Династичні шлюби, на
відміну від попередніх часів, укладалися на державному
рівні і фіксували встановлення дружніх або союзницьких
відносин Русі з країнами Балтійського регіону.
Розгалуженість цих матримоніальних зв‘язків красномовно
свідчить про велику політичну роль Русі в тогочасній
Європі. Показовими прикладами таких династичних союзів
є одруження Ярослава Мудрого з Інгігерд Олавсдоттір
Шведською та шлюб їх доньки Єлизавети (Еллісів) з
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Харальдом Суворим [2]. 1047 року Харальд Суворий став
королем Норвегії і цього ж року заснував нову столицю
Норвегії ‒ місто Осло, що стало королівською резиденцією.
1066 року Харальд загинув у битві за Англію. Зі смертю
Харальда на тривалий час переривається період
переможної історії Норвегії, як і можливість ведення
незалежної зовнішньої політики [6].
Згодом (1397) Норвегія потрапляє під владу короля
Данії, а від 1814 до 1905 року – Швеції. 7 червня 1905 року,
після тривалої боротьби, норвезький парламент розірвав
унію зі Швецією і країна здобула незалежність. Отже,
історія становлення норвезької незалежності дуже подібна
з багаторічним прагненням самостійності українського
народу. Сучасні українсько-норвезькі відносини почали
розвиватися з визнання урядом Норвегії України як
незалежної держави 24 грудня 1991 року, а вже 1992 року
було відкрито Посольство Королівства Норвегія в Україні.
1992 р. парламент Норвегії ухвалив довгострокову
Програму дій для країн Центральної, Східної Європи та
колишнього СРСР, яка передбачала сприяння здійсненню
реформ у країнах із перехідною економікою. У межах цієї
програми Норвегія висловила готовність фінансувати
економічні проекти України, які добре обґрунтоватимуться
й матимуть потенційно значний ефект для промисловості
обох держав, а також проекти гуманітарної чи екологічної
спрямованості. Однією з головних вимог для надання
фінансової підтримки була участь норвезьких компаній у
реалізації конкретних проектів і в Україні [4]. 5 лютого
1992 р. Київ відвідала делегація Норвегії на чолі з
колишнім
Міністром
закордонних
справ
країни
Т. Столтенбергом. Це був перший візит норвезької
делегації такого рівня до України. Під час візиту було
підписано Протокол про встановлення дипломатичних
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відносин, який відкрив шлях для подальшої розбудови
міждержавних відносин [8]. Договірно-правову базу
двосторонніх відносин становлять понад 20 чинних
міжнародних
договорів
(включаючи
міждержавні,
міжурядові та міжвідомчі угоди), з яких магістральними
щодо політичного співробітництва є: Протокол про
співробітництво між Міністерством закордонних справ
України і Міністерством закордонних справ Королівства
Норвегія від 28 вересня 1994 року, Декларація про основні
принципи відносин між Україною і Королівством Норвегія,
Протокол між Урядом України та Урядом Королівства
Норвегія про договірну базу двосторонніх українськонорвезьких відносин від 7 березня 1996 року тощо [8].
Політичний діалог з Норвегією триває і розвивається
на всіх рівнях, як у двосторонньому форматі, так і в межах
міжнародних організацій і форумів. У квітні 2018 року
була створена парламентська Група дружби з Україною
при Стортингу (парламенті) Норвегії, яка демонструє
стратегічну важливість відносин між нашими країнами.
Голова Стортингу Королівства Норвегія Тоне Вілхелмсен
Трьоен, під час візиту до України 18 вересня 2018 року,
зазначила, що Група дружби, яка створена в Стортингу,
стане
міцною
платформою
«для
розвитку
міжпарламентської співпраці, для поліпшення політичної
комунікації між нашими парламентами» [19]. Норвегія
приєдналася до вересневого рішенням Ради Європи, яка
продовжила обмеження щодо Росії до 15 березня
2019 року. Норвегія рішуче підтримує європейські та
євроатлантичні прагнення України, її територіальну
цілісність і суверенітет. Нерозв‘яних проблем у
двосторонніх відносинах між двома країнами немає. 18
жовтня 2016 року під час Офіційного візиту Президента
України до Королівства Норвегія була підписана Спільна
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декларація про партнерство між Україною та Королівством
Норвегія, яка визначила основні принципи співробітництва
як на двосторонньому рівні, так і у співпраці з іншими
партнерами в політичній, економічній та гуманітарній
сферах [1]. Норвезька влада підтвердила свою позицію
щодо збереження санкцій щодо РФ до відновлення
суверенітету України. Крім того, Норвегія пообіцяла
підтримати резолюцію ООН про права людини в Криму,
засудила окупацію Криму та агресію на Донбасі. Під час
візиту президента Порошенка було домовлено про
продовження надання Норвегією фінансової допомоги
Україні, зокрема для зміцнення оборони та модернізації
української армії. Президент окремо висловив вдячність за
широку гуманітарну допомогу Норвегії, серед іншого
переселенцям з окупованих територій, яка стала можливою
завдяки діяльності Норвезької ради у справах біженців.
Норвегія фінансує низку гуманітарних проектів у Східній
Україні, передусім для допомоги внутрішньо переміщеним
особам і громадам, що страждають від конфлікту в
Донбасі. Головні партнери ‒ Норвезька рада біженців,
Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН,
програма «Збережіть дітей» і міжнародна організація
HALO Trust, яка займається розмінуванням територій у
зонах бойових дій. «Наша програма підтримки (України)
включає
в
себе
чотири
основні
пункти:
енергоефективність, адаптація до європейських торгових
стандартів, реформи у сфері права, гуманітарна допомога,
яка сконцентрована в межах Донецької та Луганської
областей. Обсяг гуманітарної допомоги становить 40 млн
крон (близько 5 млн євро)», – заявив Надзвичайний та
Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні Уле
Тер'є Хорпестад [20]. Зокрема, 5 вересня 2018 року міністр
закордонних справ Королівства Норвегія Іне Серейде
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вперше відвідала Україну. Під час запланованих
переговорів приділялася увага розвитку політичного
діалогу, зміцненню позитивної динаміки торговельноекономічних відносин, залученню норвезьких інвестицій,
ефективній реалізації проектів допомоги уряду Норвегії в
здійсненні реформ в Україні, а також обговорюватися
шляхи врегулювання ситуації на Донбасі. Міністр
ознайомилася з роботою контрольно-пропускного пункту
«Харчовик», де поспілкувалася з прикордонниками,
керівництвом Донецької області та міста Маріуполь. А
оскільки Норвегія реалізує проект «Безпечна школа» і
працює з тим, щоб Україна переймала цю практику, вона
відвідала школу в селищі Талаківка і поспілкувалася з її
педагогічним складом та учнями. «Це мій перший візит до
Маріуполя. Ми тут з гуманітарною місією і будемо
продовжувати роботу в даному напрямку, допомагаючи
тим, хто потребує», – підкреслила Іне Серейде [11].
Норвегія та Україна мають спільний проект щодо
соціальної адаптації учасників АТО. Для України є цікавим
і корисним норвезький досвід у соціально-економічній,
політичній і науково-освітній сферах, тому проект
«Україна-Норвегія» є одним з найважливіших аспектів
сприяння міждержавних відносин між Україною та
Норвегією. Проект «Україна-Норвегія» – це реабілітація
поранених українських військових, розмінування, а також
професійна перепідготовка військовослужбовців Збройних
Сил України та інших силових структур, звільнених у
запас, а також членів їх сімей, планується створення
реабілітаційного центру для людей, що перенесли інсульт,
на базі одного з українських санаторіїв [16]. Проект
«Україна-Норвегія» ‒ це професійна перепідготовка
військовослужбовців на цивільні спеціальності, які
користуються попитом на ринку праці України, сприяння
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учасникам проекту в правовій та соціальної адаптації до
умов життя в громадянському суспільстві. Програма
ефективно реалізується в Україні вже понад 10 років і нині
є наймасштабнішою за географією та кількістю учасників,
які пройшли перепідготовку, і комплексною за змістом
(професійна перепідготовка, психологічна адаптація,
сприяння в працевлаштуванні). Прикладом такої співпраці
може
бути
проведення
ІІІ
Науково-практичного
симпозіуму
«Норвезько-українське
співробітництво:
освіта, дослідження та бізнес», що відбувся в
Національному університеті «Львівська політехніка» в
травні 2017 року . Участь у симпозіумі взяли керівники та
представники ще 14 вищих навчальних закладів України та
Університету «Норд» (Норвегія), які підписали договір про
співпрацю та реалізують проект з перепідготовки та
соціальної адаптації військових, звільнених у запас, і
членів їхніх сімей. Виняткового статусу заходу надавала
присутність Посла Королівства Норвегія в Україні Уле
Тер‘є Хорпестада, який привітав учасників симпозіуму та з
цікавістю слухав їхні доповіді. Організаторами заходу
виступили БФ «Міжнародний благодійний фонд соціальної
адаптації»,
Національний
університет
«Львівська
політехніка», Посольство Норвегії в Україні, Міністерство
оборони Норвегії, Університет «NORD». Основна мета
заходу прослідковувалася дуже чітко – прискорення
розвитку та впровадження інноваційних технологій у всіх
сферах життя та урочистий випуск учасників проекту
«Україна-Норвегія». А 1 червня 2018 року Посол Норвегії в
Україні Уле Тер‘є Хорпестад відкрив у Вінницькому
національному технічному університеті міжнародний
центр «Україна-Норвегія», який працюватиме в напрямках
наукової співпраці та культурного обміну між студентами,
але головне – це продовження співпраці з Університетом
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«Норд» щодо адаптації українських військовослужбовців
до життя після війни. Такі центри працюють в ІваноФранківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Кропивницькому,
Мелітополі та інших містах за підтримки і фінансування
уряду Королівства Норвегія. Зокрема, 4 грудня Посол
Норвегії Уле Тер‘є Хорпестад завітав до Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича з
почесною місією ‒ вручити випускні документи слухачам
курсів
перепідготовки
та
соціальної
адаптації
військовослужбовців і членів їхніх сімей.
Важливо відмітити і співпрацю України та Норвегії в
питаннях освіти та розвитку самоуправління місцевих
громад. У цих питаннях Норвегія йде на багато кроків
вперед і вивчення її досвіду безумовно позитивно вплине
на тотожні кроки в Україні. В Україні розпочато перехід
від інспектування шкіл до системи забезпечення якості
шкільної освіти, мета якої ‒ орієнтуватися на потреби учня
і будувати освітній процес відповідно до його очікувань.
Таку мету поставили перед собою в Норвегії і вже 15 років
успішно реалізовують. Норвезький досвід уже втілюється в
мережі українських шкіл завдяки програмі «Демократична
школа» Європейського центру імені Вергеланда. Тому
Державна служба якості освіти, створена 2017 року,
підписала Меморандум про співпрацю із Центром і вже
почала обмін практиками. Адже саме перед Службою
стоїть завдання розробити стандарти та рекомендації із
забезпечення якості шкільної освіти, вибудувати систему
інституційного аудиту – тобто зовнішнього оцінювання
якості
закладів
освіти.
Норвегія
та
Україна
обмінюватимуться досвідом і підтримуватимуть контакт у
межах
упровадження
національних
реформ
освіти. Відповідної домовленості вдалося досягти на
зустрічі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з
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міністром освіти і інтеграції Норвегії Яном Торе Саннером
у місті Осло в листопаді 2018 року. Обмін досвідом
допоможе обом країнам знаходити діючі механізми та
ділитися освітніми практиками, які в дійсності показали
свою ефективність під час упровадження, тим паче, що
Норвегія
зараз
працює
над
затвердженням
і
впровадженням нових стандартів загальної середньої
освіти.
Реформа
«Нова
українська
школа»
впроваджуватиметься порічно впродовж 2018–2029 років,
реформа шкільної освіти Норвегії здійснюватиметься в
межах 2020–2032 років. «Побудова партнерства з
Україною – важливий напрям роботи для нас. Ми
підтримуємо реформи, які здійснює сьогодні ваша держава.
І ми хочемо й надалі бути для вас хорошим партнером,
тому ми можемо розглядати різні формати для поліпшення
нашої взаємодії. Ми також хочемо, щоб між Норвегією та
Україною було більше горизонтальних зв‘язків – між
окремими інституціями, університетами тощо. Я
підтримую важливість розвитку демократичних цінностей
у школі – розвитку критичного мислення, здатності
культурної дискусії, медіаграмотності, яка вкрай важлива
для життя в сучасному демократичному суспільстві», –
зазначив міністр освіти і інтеграції Норвегії [22].
Метою активізації норвезько-українського діалогу є
налагодження результативної двосторонньої співпраці з
неурядовими організаціями, дослідницькими установами
та університетськими осередками. В Університеті
«Нурланд» (м. Будьо, 8–10 грудня 2014 р.) пройшла
конференція
«Перспективи
норвезько-української
співпраці», на якій презентовали історію та потенціал
співпраці з норвезькими партнерами українських
університетів: НТУУ КПІ, КНУ ім. Т. Шевченка та
Університету «КРОК» (м. Киïв), НУ «Львівська
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політехніка», ОНУ ім. І.І. Мечникова та ПНПУ
ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса), ТНЕУ (м. Тернопіль),
МКУ «Украïна-Південь» та ЧДУ ім. П. Могили
(м. Миколаïв), КЛА НАУ (м. Кіровоград), НТУ нафти і газу
(м. Івано-Франківськ), ВНТУ (м. Вінниця), ЧНУ
ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці). Ключовою подією заходу
стало урочисте підписання Меморандуму про порозуміння
між Університетом «Нурланд» і 12 українськими вишами.
Прикладом може служити успішна співпраця в галузі
освіти та науки між Норвезьким інститутом міжнародних
відносин НУПІ (науково-дослідна установа) та КиєвоМогилянською
академією.
У
межах
програми
співробітництва здійснюються спільні семінари та
конференції з найактуальніших для України тем,
досліджуваних науковцями обох країн. Така форма
співпраці не лише стимулює розвиток науково-академічних
контактів, але й пропонує арену для обміну думками та
ідеями, що може володіти чималою силою впливу на
суспільну думку через спеціалізовані інтелектуальні клуби,
які нині в Норвегії набули визначального громадського
значення [13]. Досить значимим є Проект «Норвезько–
українське співробітництво з освіти, заснований на
наукових дослідженнях у сфері інноваційних, сталих та
енергоефективних систем: CPEA-LT-2016/10044». який
виконується Університетським коледжем Південно-Східної
Норвегії спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського за фінансової
підтримки програми «Євразія» Норвезького центру для
міжнародного співробітництва в освіті (SIU). З 2018 року
прокладено місток до подальшої співпраці між науковцями
Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка та Науково-дослідною радою Норвегії
(The Research Council of Norway) м. Осло із запровадження
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для навчання студентів українського вишу європейських
ініціатив в інженерній освіті для сталого розвитку.
Проект «Партисипативна демократія та обґрунтовані
рішення на місцевому рівні в Україні» реалізується
Асоціацією міст України, Норвезькою асоціацією місцевих
і регіональних влад (КС) та Норвезьким інститутом
місцевих і регіональних досліджень (НІБР) за фінансової
підтримки МЗС Норвегії вже три роки. Його метою є
зміцнення місцевого самоврядування в Україні завдяки
підвищенню якості надання послуг соціального сектору –
освіти, охорони здоров‘я, соціального захисту населення та
створення умов для забезпечення соціальної рівності та
впровадження європейських стандартів. Цей проект є
інструментом якісних змін у місцевому самоврядуванні.
Соціологічні дослідження результатів реалізації проекту
допомогають місцевим радам розвивати громадянське
суспільство, а громадянам, у свою чергу, не давати владі
зупинятися на досягнутому та брати активну участь у
розбудові громади, долучатися до процесу фінансово та
своєю
працею
[23].
При
цьому
збільшується
демократичний контроль за місцевою та регіональною
владою, яка вже несе відповідальність перед мешканцями
за якість усіх послуг, що надаються на підвладній їй
території. Жителі громад починають дедалі більше
впливати на ті чи інші важливі рішення [25].
Культурні контакти між Україною та Норвегією зараз
мають нерегулярний характер. Більш-менш послідовно
здійснюються переклади художньої літератури з
норвезької мови українською завдяки грантовій підтримці
культурного фонду «Норла». Українська література, театр,
музика,
мистецтво
(передусім
образотворче),
кінопродукція (насамперед короткометражні та анімаційні
стрічки, а також документальне кіно) тільки розпочинають
117

свій шлях до норвезького культурного ринку. Але водночас
Норвегія відкрита до діалогу культур і під час візиту
голови Сторингу Норвегіі і візиту міністра закордонних
справ Норвегіі було позитивно оцінено творчу співпрацю у
сфері кіноіндустрії, зокрема, української «Одеської
кіностудії» та норвезької кінокомпанії «Film Camp», а
також в інших галузях гуманітарної сфери. Тому дуже
актуальними нині стають пошуки нових можливостей
відкрити українські мистецькі надбання норвезькому
глядачеві [19].
Норвегія принципово підтримує курс України на
європейську та трансатлантичну інтеграцію. Історія
співробітництва України та Норвегії у сфері геологічних
досліджень починалась із перших відвідини України в 90-х
роках представниками Геологічної служби Норвегії (ГСН),
які були пов‘язані з екологічними питаннями ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
в
межах
міжнародних проектів, що фінансуються ЄС. Під час цих
поїздок були започатковані контакти з геологічними
установами України, які відтоді розвивались. Проект UKR12/0012,
який
був
затверджений
Міністерством
закордонних справ Норвегії отримав назву NUMIRE –
Norway-Ukraine Mіneral Resources (мінеральні ресурси
Норвегії та України), і відповідно на початку був
орієнтований на обмін досвідом управління мінеральними
ресурсами в обох країнах. Зрештою цей проект набув
особливого значення для підтримки заходів у напрямі
європейської інтеграції геологічних досліджень і розробок.
Держгеонадр України 9–14 серпня 2015 р. в м. Трондхейм
(Норвегія) представники ГСН та ДНВП «Геоінформ
України» GIU погодилися присвоїти даному проекту
абревіатуру EIMIDA (European Integration of Mіneral Raw
Material Dаta), що підкреслює європейську інтеграцію як
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головну мету спільних зусиль та обміну знаннями.
Водночас, новий проект EIMIDA видається продовженням
проекту NUMIRE в плані як вивчення мінеральних
ресурсів, так і європейської інтеграції з підвищеним рівнем
прозорості та відкритості. Реалізацією даного проекту
стало відкриття 14 грудня 2017 року Держгеонадрами
доступу до публічної карти мінеральних ресурсів України.
Портал містить інформацію про 20 тисяч родовищ і 117
видів корисних копалин, які виявлено в надрах нашої
країни [24].
Велике значення має і входження нашої країни до
євроатлантичних систем безпеки. За словами екс-посла
Норвегії в Україні Олава Берстада, це позитивно вплине на
всю Європу: «Норвегія є одним із фундаторів НАТО. І
тому ми зацікавлені, щоб народ України позбувся
стереотипів минулого, зокрема, щодо НАТО, і міг
самостійно ухвалювати рішення, які б відповідали
інтересам України» [7]. Україна має вже певні здобутки
двостороннього співробітництва з Норвегією у військовотехнічній сфері. З 1995 р. розвивається українськонорвезьке співробітництво в межах спільної участі в
міжнародному консорціумі «Морський старт», який
забезпечує комерційні запуски супутників (переважно
супутників зв‘язку та телерадіомовлення) з морського
космодрому в Тихому океані [16.]. Діючи на підставі Угоди
між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони
Королівства
Норвегія
про
військове
співробітництво від 07.06.1999 р. та щорічних програм
співробітництва між Міністерствами оборони України й
Норвегії, остання надає сприяння Мінобороні України у
виконанні Державної програми соціальної й професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, у з‘ясуванні питань перепідготовки таких
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військовослужбовців. Україні варто і в подальшому
розбудовувати практичну співпрацю з Норвегією у
військово-політичній галузі, у проведенні
спільних
навчань і тренувань миротворчих підрозділів. Норвезька
сторона висловлювала можливість співпраці з Україною в
межах програми НАТО «Партнерство заради миру»,
зокрема – у галузі підготовки військового персоналу для
миротворчих сил ООН. У Норвегії від 25 жовтня до
7 листопада 2018 року проходили масштабні стратегічні
навчання НАТО «Єдиний тризуб – 2018» (Trident Juncture
2018), де була представлена й Україна. «Україна
представлена штатними офіцерами в штабах. Загалом із 41
країни-партнера НАТО лише п'ять країн беруть участь, і
серед них – Україна», – повідомив заступник начальника
штабу з операцій НАТО Одд Егіл Педерсен
виданню «Укрінформ» [5]. Саме така «м‘яка інтеграція» в
євроатлантичні структури гарантує як підвищення
потенціалу обороноздатності України, так і поліпшення
перспективи вступу до НАТО.
Високий
рівень
політичного
діалогу,
який
простежується між Норвегією та Україною, закладає
підґрунтя для плідної співпраці і в економічній сфері. Про
це заявив Державний секретар МЗС Норвегії Аудун
Халворсен під час зустрічі з Віце-прем‘єр-міністром з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванною Климпуш-Цинцадзе в травні 2018 року. За його
словами, Норвегія зацікавлена в поглибленні економічної
співпраці з Україною. За останні 4 роки загальний обсяг
фінансової
допомоги
Норвегії
становить
понад
140 млн дол. США [17.] Її пріоритетними напрямами
визначені реформа судової системи та державного
управління; сприяння розвитку торгівлі та євроінтеграції;
питання енергетики, енергоефективності та ядерної
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безпеки; гуманітарна допомога. Обсяг норвезьких
інвестицій в українську економіку становить 7,23 млн дол.
США. Україна цікава для Норвегії, оскільки в нас є багато
сфер, які, з погляду скандинавів, перспективні для
інвестування. Україна та Норвегія мають хороший
потенціал інвестиційної співпраці в АПК, а саме: щодо
гарантування безпечності харчових продуктів, у галузях
рибальства та аквакультури, а також реалізації спільних
наукових досліджень та освітніх програм. Подальшого
залучення норвезьких інвестицій потребують насамперед
галузі, у яких Норвегія та Україна можуть досягнути
значних результатів на основі вже наявних ресурсів – це
суднобудування,
хімічна
промисловість,
новітні
енергозберігаючі технології. Зважаючи на гостру
енергетичну залежність української економіки, слід
працювати над упровадженням норвезьких новітніх
енергозберігаючих технологій як у секторі комунального
господарства, так і в промисловості. Інвестори серйозно
розглядають інвестиційні проекти в Україні, але дуже
важливо, щоб Україна продовжувала вдосконалювати
інвестиційний клімат, щоб залучити більше іноземних
інвестицій та стимулювати зростання української
економіки. Норвезькі інвестори не стануть вкладати гроші,
якщо не матимуть гарантій безпеки для ведення бізнесу, –
це одна з головних перешкод для багатьох іноземних
інвесторів. Підпрємців
відлякує не війна, а брак
нормальних умов для ведення бізнесу і законодавчих
гарантій. Плюс неймовірно висока корупція серед
чиновників. Важливо, щоб Україна продовжувала
реформи, передусім в судовій сфері, та не зупиняла
боротьбу з корупцією. Тому Україні, щоб розраховувати на
підтримку
Норвегії,
потрібно
врегулювати
своє
законодавче поле, знизити рівень корупції та провести
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низку економічних реформ. Україна цілком може стати
одним із об‘єктів фінансової експансії з боку норвезького
бізнесу. Свідченням цього є
створення українськонорвезької міжурядової комісії з питань співробітництва в
галузі торгівлі, підприємництва й економіки (26–27 вересня
2016 року) з метою інтенсифікації торгово-економічного
співробітництва
між
двома
державами.
Щорічні
консультації комісії оцінюють результати проведеної
роботи та створюють змістовний майданчик для
подальшого співробітництва. Зокрема, на засіданні Комісії
14 листопада 2017 року сторони обговорили потенційні
напрями співробітництва: сферу енергетики, торговоекономічну, рибну, транспортну та звернули увагу на
інвестиційні питання, включаючи питання сфери малого і
середнього бізнесу. Також до Консультацій долучилися
представники
норвезько-української ТПП (NUCC) та
продемонстрували дві презентації: «Дорожня карта в галузі
аквакультури» і «Програма «Молоді підприємці» та її
основні досягнення у 2017 році» [14].
Перспективними
напрямками
економічного
співробітництва з Норвегією є нафтова та газова
промисловості, суднобудування, охорона довкілля,
розвиток сільського господарства, промислового сектору
та сфери обслуговування, охорони здоров‘я, виробництво
медичних препаратів, телекомунікації,
створення
необхідної національної комп‘ютерної системи контролю.
Взаємна торгівля зараз швидко зростає – на 79 % у
2016–2017 роках. Торговельно-економічний обсяг між
нашими державами сягає понад 600 мільйонів доларів за
рік. Важливість Норвегії як торговельного партнера
зумовлена насамперед тим, що Україна є «чутливою» до
норвезького імпорту. Так, скажімо, з Норвегії надходить
більше половини всього обсягу споживання імпортної
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риби, а для Норвегії український ринок збуту рибної
продукції є одним із бажаніших. Близько 70% норвезького
експорту становлять риба й морепродукти, і це
найважливіший товар у торгівлі [20]. Україні,
використовуючи неоціненний досвід Норвегії в рибальстві,
а також новітні досягнення у сфері рибного фермерства,
було б доцільно розвивати двосторонній проект з вивчення
норвезьких передових технологій у цій галузі,
розбудовувати власне рибне господарство.
Зростає зацікавленість норвезького бізнесу до інших
галузей, насамперед у виробництві відновлюваних джерел
енергії: сонячних панелей, вітряних млинів та малих
гідроелектростанцій. Іншою важливою сферою є IT-бізнес,
де приблизно 5000 українців працює в норвезьких
компаніях. Але все ж найбільшу зацікавленість норвезькі
інвестори виявляють до енергетичного сектору України,
інвестування в «зелену» енергетику та енергоефективність.
"У нас починається робота з рядом норвезьких компаній,
які приходять для того, щоб будувати потужності у сфері
відновлюваної енергетики. Йдеться про дуже серйозні
інвестиції в 300‒400 млн євро і в контексті сонячної
енергетики, і в контексті вітроенергетики», ‒ наголосив
Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з
міністром закордонних справ Норвегії [18]. Зокрема,
норвезька Scatec Solar планує побудувати в Україні від 7 до
10 комплексів сонячних електростанцій загальною
потужністю від 200 до 300 мВт і вартістю від 200 до 300
мільйонів євро, що в дійсності стане першою за останні
десятиліття багатомільйонною інвестицією Норвегії в
українську економіку. Перші дві з них мають з‘явитися на
Черкащині. На початку 2019 року компания Scatec Solar
вже почала будувати СЕС на 25 МВт в 60 км від Черкас.
Орієнтовні інвестиції в проект інвестиції ‒ 30 млн євро.
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Крім того, ще одна норвезька компанія ‒ NBT планує
інвестувати близько 450 млн доларів і спорудити 67
вітрових електроустановок потужністю 250 МВт на
Херсонщині [9]. Нафта і газ у Північному морі – одна з
основ норвезької економіки. Україна імпортувала
норвезький газ 2014–2015 роками на комерційних умовах.
Норвезька компанія Statoil є одним із постачальників до
України природного газу. Також Україна та Норвегія
домовилися спільно з‘ясовувати питання ядерної безпеки.
Для цього
створено робочу групу з питань ядерної
безпеки. Відповідне рішення було ухвалене під час другого
засідання Українсько-норвезької міжурядової комісії з
питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва
та економіки у вересні 2018 року в Києві [10].
Українсько-норвезькі
економічні
відносини
регулюються також низкою двосторонніх документів,
передусім Угодою між Урядом України та Урядом
Королівства Норвегія про торговельні зв‘язки та
економічне співробітництво від 1998 р. [12], а також
угодами
про
співпрацю
в
окремих
галузях:
агровиробництві, рибному господарстві, міжнародних
автомобільних перевезеннях пасажирів і вантажів; угодами
про співробітництво з окремими регіонами України;
Протоколом про співпрацю між Норвезько-українською
торговою палатою та Міжнародною торговою палатою
України. [4].
Бізнесові зв‘язки, які активно розвиваються між
компаніями двох країн на базі торгово-промислових палат,
поглиблюються, а норвезькі інвестори позитивно оцінюють
розвиток бізнес-середовища в Україні. 11 квітня 2018 року
в українсько-норвезькому діалозі відбулась особлива
подія – цього дня Посольство України в Осло стало місцем
зустрічі членів парламентів України та Норвегії з групою
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українських і норвезьких підприємців, які беруть участь у
розвитку ділових зв‘язків між двома державами.
«Українсько-норвезьке
партнерство
робить
дедалі
помітніший внесок в успішний розвиток України, який має
важливе значення для всієї Європи. Зміцнення
міжпарламентського діалогу та активізація двостороннього
економічного співробітництва відіграють у цьому ключову
роль», – наголосив у своєму зверненні до учасників
зустрічі Посол України в Королівстві Норвегія В‘ячеслав
Яцюк [10]. В урочистому заході в Посольстві України
також
взяли
участь
представники
Міністерства
закордонних справ Норвегії, члени Норвезько-української
торгової
палати,
активісти
української
громади.
Координацію взаємодії між обома країнами в торговоекономічній сфері здійснює низка інституцій, із-поміж
яких передусім Норвезько-українська торгова палата,
створена 2008 року для поліпшення та координації
торгово-економічних проектів українського та норвезького
бізнесу. Прикладом такої координації може бути вдала
співпраця Корпорації «Сварог Вест Груп» з Норвезькоукраїнською торговою палатою (NUCC). Корпорація
«Сварог Вест Груп» є аграрною компанією, яка нині
об‘єднує підприємства в Хмельницькій, Черновецькій і
Житомирській областях і працюють у всіх сферах
сільського господарства (рослинництва, тваринництва,
садоводства тощо). Корпорація відчуває переваги членства
протягом трьох років, маючи можливість розширити ринки
та перейняти кращий досвід міжнародного співробітництва
завдяки діяльності NUCC. Для NUCC важливим є
зміцнення відносин, а також розвиток мережі контактів,
обмін інформацією та досвідом між сторонами, підтримка,
створення та розвиток ділових відносин між членами та
потенційними діловими партнерами [15].
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Надзвичайною подією для розвитку двосторонніх
українсько-норвезьких відносин став офіційний візит
прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана до
Королівства Норвегія в рамках Українсько-норвезького
ділового форуму, який відбувся в Осло 28 січня 2019 року.
Візит Глави уряду надав потужного поштовху дальшому
зміцненню українсько-норвезького партнерства з дуже
чіткими і конкретними результатами. Зокрема, було
підтверджено непохитну єдність і солідарність України і
Норвегії у захисті європейського безпекового порядку.
Норвегія не тільки підтвердила свою позицію по підтримці
суверенітету та територіальної цілісності України, а й
закликала Росію
звільнити
українських
моряків,
захоплених під час акту агресії у Керченській протоці.
Окрім того, була пролонгована домовленість про
посилення співпраці в напрямі відносин України та НАТО
та продовження
Українсько-норвезького діалогу з
європейської інтеграції. Главами Урядів України та
Норвегії підписано Спільну заяву щодо посилення
українсько-норвезького
співробітництва
у
сфері
енергетики. Відбулися і далекосяжні зрушення в
українсько-норвезькому інвестиційному співробітництві,
зокрема, підписано низку корпоративних угод між
українськими та норвезькими компаніями, реалізація яких
забезпечить залучення в українську економіку близько
1,5 мільярда доларів США іноземних інвестицій, а також
обговорено можливості налагодження взаємовигідного
співробітництва
у
нових,
у
тому
числі,
високотехнологічних
сферах.
«Сьогодні
підписали
попередніх контрактів десь на 1,5 млрд доларів США, з
них близько 1 млрд доларів – це інвестиції у
відновлювальну енергетику. При
цьому сегмент
відновлювальної енергетики – це вітрова, сонячна та
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гідроенергетика», – сказав Прем‘єр-міністр України
Володимир Гройсман за підсумками Українськонорвезького ділового форуму. Він також додав, що спектр
співпраці
доволі
великий:
агросектор,
ІТ,
автомобілебудування [26].
Отже, співпраця між Україною і Норвегією триває,
розвивається і має великі перспективи.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Можемо
підсумувати,
що
норвезько-українські
відносини
розвиваються в достатньо активному й динамічному
напрямі. Норвегія неодноразово підкреслювала й
принципово готова до широкого співробітництва. У цьому
зв‘язку як зовнішньополітичне відомство України, так і
ділові, наукові кола, культурні інституції та громадські
організації повинні виступати з конкретними ініціативами
до практичного наповнення двосторонніх зв‘язків. Так,
наявні напрацювання в політичній, військовій, торговоекономічній, соціально-культурній і науково-освітній
сферах засвідчують, що Норвегія – надійний партнер
справи, а не гучних політичних заяв [3]. Прагматична
спрямованість двосторонніх відносин гарантуватиме не
лише подальше політичне, але й постійне зростання
економічних показників, що безпосередньо відповідає
національним інтересам обох країн. Їхня позитивна
динаміка засвідчує
можливості
переростання до
міжрегіонального діалогу і, зрештою, просування
взаємовигідної моделі співпраці з ЄС у межах ЄЕП та
цільової Асоціації [3].
Отже, вибором українців є співпраця з Європою, адже
Україна і Норвегія належать до європейської спільноти.
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Polovynska V.V. Ukrainian-Norwegian relations:
history, realities and prospects. Norwegian-Ukrainian
relations are developing in a rather active and dynamic
direction. Norway has repeatedly emphasized and is
fundamentally ready for broad cooperation.
Ukraine and Norway have long historical ties. The date
of the common history lasted for several centuries since the
founding of Kyiv Rus. It began with the Vikings, who lived here
and served Rus princes.
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Modern Ukrainian-Norwegian relations began to develop
with the recognition of the Government of Norway of Ukraine
as an independent state on December 24, 1991, and in 1992 the
Embassy of the Kingdom of Norway in Ukraine was opened. In
1992, the Norwegian Parliament adopted a long-term Program
of Action for the countries of Central, Eastern Europe and the
former USSR, which provided for the promotion of reforms in
transition economies. Under this program, Norway expressed
its willingness to finance Ukraine's economic projects that
would be well founded and would have a potentially significant
effect on the industry of both countries, as well as projects of
humanitarian or environmental orientation.
The legal basis of bilateral relations is more than 30
existing international treaties (including intergovernmental,
intergovernmental and interdepartmental agreements). The
political dialogue with Norway continues and develops at all
levels, both in a bilateral format and within the framework of
international organizations and forums. In April 2018, a
Parliamentary Group on Friendship with Ukraine was created
at the Storting (Parliament) of Norway, which demonstrates the
strategic importance of relations between our countries.
Norway joined the September decision of the Council of
Europe, which extended the restrictions on Russia until March
15, 2019. Norway strongly supports the European and EuroAtlantic aspirations of Ukraine, its territorial integrity and
sovereignty. Norway condemned the occupation of the Crimea
and aggression in the Donbass. Norway provides financial
assistance to Ukraine to strengthen its defense and modernize
the Ukrainian Army. Norway finances a number of
humanitarian projects in eastern Ukraine, especially to help
internally displaced persons and communities affected by the
conflict in the Donbass.
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Norway and Ukraine have a joint project on social
adaptation of the participants of the Ukraine-Norway Joint
Stock Company, which is one of the most important aspects of
the promotion of interstate relations between Ukraine and
Norway. Norway basically supports the course of Ukraine on
European and transatlantic integration. Of great significance is
the entry of our country into the Euro-Atlantic security systems.
Ukraine already has some achievements in bilateral militarytechnical cooperation with Norway, the high level of political
dialogue that currently exists between Norway and Ukraine,
provides the basis for fruitful cooperation and in the economic
sphere.
Promising areas of economic cooperation with Norway
are the oil and gas industry, shipbuilding, environmental
protection, agriculture, industrial and service sectors, health
care, medical products, telecommunications, the establishment
of the necessary national computerized control system, nuclear
safety issues , investing in green energy and energy efficiency.
Ukrainian-Norwegian economic relations are also
regulated by a number of bilateral documents, notably the
Agreement between the Government of Ukraine and the
Government of the Kingdom of Norway on trade and economic
cooperation since 1998, as well as agreements on cooperation
in certain sectors. Business relationships that are actively
developing between companies of two countries on abase
Chambers of Commerce and Industry are deepening, and
Norwegian investors are positively evaluating the development
of the business environment in Ukraine. The coordination of the
interaction between the two countries in the trade and
economic sphere is carried out by a number of institutions,
among which the Norwegian-Ukrainian Chamber of
Commerce, in particular, was established in 2008 toimprove
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and coordinate trade and economic projects of Ukrainian and
Norwegian business.
Keywords: Norway, Ukraine, Ukrainian-Norwegian
relations, international relations.
Половинская
В.В.
Украинско-норвежские
отношения:история,
реалии
и
перспективы.
Норвежско-украинские
отношения
развиваются
в
достаточно активном и динамичном направлении.
Норвегия неоднократно подчеркивала и принципиально
готова к широкому сотрудничеству.
Украина и Норвегия имеют давние исторические
связи. Эпоха общей истории длилась больше нескольких
веков со времени основания Киевской Руси. Начиналась она
с викингов, живших здесь и служивших киевским князьям,
отношений от личностных и спонтанных до
межгосударственных и системных, которые были
прерваны на века вследствие бурных исторических
событий.
Современные украинско-норвежские отношения
начали развиваться по признанию правительством
Норвегии Украины как независимого государства 24
декабря 1991 года, а уже в 1992 году было открыто
Посольство Королевства Норвегия в Украине. В 1992 г.
Парламент Норвегии принял долгосрочную программу
действий для стран Центральной, Восточной Европы и
бывшего СССР, которая предусматривала содействие
осуществлению реформ в странах с переходной
экономикой. В рамках этой программы Норвегия выразила
готовность финансировать экономические проекты
Украины, которые будут хорошо обоснованными и иметь
потенциально
значительный
эффект
для
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промышленности обеих стран, а также проекты
гуманитарной или экологической направленности.
Договорно-правовую базу двусторонних отношений
составляют более 30 действующих международных
договоров
(включая
межгосударственные,
межправительственные
и
межведомственные
соглашения).
Политический
диалог
с
Норвегией
продолжается и развивается на всех уровнях, как в
двустороннем формате, так и в рамках международных
организаций и форумов. В апреле 2018 была создана
парламентская Группа дружбы с Украиной при
Стортинге
(парламенте)
Норвегии,
которое
демонстрирует стратегическую важность отношений
между нашими странами. Норвегия присоединилась к
сентябрьскому решению Совета Европы, которым были
продлены ограничения по России до 15 марта 2019 года.
Норвегия решительно поддерживает европейские и
евроатлантические
стремления
Украины,
ее
территориальную целостность и суверенитет. Норвегия
осудила оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
Норвегия оказывает финансовую помощь Украине для
укрепления обороны и модернизации украинской армии.
Норвегия финансирует ряд гуманитарных проектов в
Восточной Украине, особенно для помощи внутренне
перемещенным лицам и общинам, страдающим от
конфликта в Донбассе.
Норвегия и Украина имеют совместный проект по
социальной адаптации участников АТО «УкраинаНорвегия», который является одним из важнейших
аспектов содействие межгосударственных отношений
между Украиной и Норвегией. Норвегия принципиально
поддерживает курс Украины на европейскую и
трансатлантическую интеграцию. Большое значение
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имеет и вхождения нашей страны в евроатлантические
системы безопасности. Украина имеет уже определенные
достижения двустороннего сотрудничества с Норвегией в
военно-технической сфере.
Высокий уровень политического диалога, который
сейчас между Норвегией и Украиной, закладывает основу
для плодотворного сотрудничества и в экономической
сфере. Перспективными направлениями экономического
сотрудничества с Норвегией являются нефтяная и газовая
промышленности, судостроение, охрана окружающей
среды, развитие сельского хозяйства, промышленного
сектора и сферы обслуживания, здравоохранения,
производство
медицинских
препаратов,
телекоммуникации, создание необходимой национальной
компьютерной системы контроля, вопросы ядерной
безопасности, инвестирование в «зеленую» энергетику и
энергоэффективность.
Украинско-норвежские экономические отношения
регулируются также рядом двусторонних документов,
прежде всего Соглашением между Правительством
Украины и Правительством Королевства Норвегия о
торговых связях и экономическом сотрудничестве с 1998
г., а также соглашениями о сотрудничестве в отдельных
отраслях. Деловые связи, которые активно развиваются
между компаниями двух стран на базе Торговопромышленных палат, углубляются, а норвежские
инвесторы положительно оценивают развитие бизнессреды в Украине. Координацию взаимодействия между
двумя странами в торгово-экономической сфере
осуществляет ряд институтов, из числа которых прежде
всего Норвежско-украинская торговая палата, созданная
в 2008 году для улучшения и координации торгово140

экономических проектов украинского и норвежского
бизнеса.
Ключевые слова: Норвегия, Украина, украинсконорвежские отношения, международные отношения.

141

УДК: 911.3
ББК: 75.11(4)
К-88
Кучерява Г.О., м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ
АДРІАТИЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО МЕЗОРАЙОНУ
У статті представлені результати дослідження
розвитку туризму в країнах Адріатичного туристичного
мезорайону. Схарактеризовані природно-рекреаційні та
історико-культурні
туристичні
ресурси
Словенії,
Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Албанії.
Встановлено, що в сучасному стані архітектури,
культури, традицій, національної кухні досліджуваного
району простежується значний вплив його перебування у
складі потужних імперій у минулому. Це додає країнам
особливої колоритності та унікальності, позначається на
їх туристичній привабливості.
Визначено,що туризм відіграє провідну роль у
розвитку економіки країн, зокрема встановлено, що
найпопулярнішою серед туристів є Хорватія завдяки
вигідному
економіко-географічному
положенню,
сприятливим кліматичним умовам, потужній історикокультурній
спадщині,
розвиненій
туристичній
інфраструктурі.
У дослідженні проаналізовано основні статистичні
показники, що характеризують розвиток туризму,
встановлено
особливості
динаміки
туристичних
прибуттів до країн Адріатичного туристичного
мезорайону. Надано результати аналізу доходів країн від
міжнародного туризму та частки доходів від
міжнародного туризму в загальній вартості експорту
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послуг. Виявлено, що найбільш залежними від
міжнародного туризму є Албанія та Чорногорія, частка
туризму в експорті послуг яких перевищує 50%. Розкрито
чинники ,що стимулюють розвиток туризму в країнах
Адріатичного туристичного мезорайону, зазначено
проблеми та встановлено перспективи розвитку
туристичної діяльності, враховуючи пріоритетність цієї
галузі економіки в державній політиці досліджуваних
країн.
Ключові
слова:
Адріатичний
туристичний
мезорайон, туристсько-рекреаційні ресурси, туристичні
центри, нові види туризму, динаміка туристичного
потоку, доходи від міжнародного туризму.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Роль і значення туризму в розвитку сучасної
світогосподарської системи важко переоцінити. Туризм є
однією з пріоритетних галузей економіки багатьох країн і
регіонів світу, виступає інструментом ефективного
регіонального
соціально-економічного
розвитку.
Найважливішу роль туристичний сектор відіграє в
Південноєвропейському туристичному районі, зокрема в
країнах східного узбережжя Адріатичного моря – Словенії,
Хорватії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Албанії, які
входять до складу Адріатичного туристичного мезорайону.
Це нові, молоді незалежні держави, що з‘явилися на
політичні карті Європи порівняно нещодавно, проте
демонструють активну позицію національної туристичної
політики щодо розбудови потужної туристичної індустрії.
Цей туристичний мезорайон володіє надзвичайними
природно-рекреаційними туристичними ресурсами. Його
«перлинами» є унікальні міста-музеї просто неба та
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історико-архітектурні
центри,
що
розташовані
безпосередньо на адріатичному узбережжі, зокрема
найвідоміші об‘єкти світової спадщини ЮНЕСКО – старе
місто Дубровника, історичний центр міста Спліт,
старовинна частина міста Котор тощо. В архітектурі,
культурі, місцевій кухні простежується відбиток панування
на цій території Римської, Візантійської, Османської,
Австро-Угорської імперій. Це єдиний європейський
туристичний
мезорайон
з
яскраво
вираженими
ісламськими
традиціями
(Албанія
є
єдиною
мусульманською країною в Європі), що додає йому певної
колоритності та унікальності [4].
Зазначені умови та чинники роблять країни
адріатичного
узбережжя
дуже
привабливими
та
конкурентоспроможними на європейському та світовому
туристичних ринках, що підтверджується зростаючим
попитом серед туристів і збільшенням туристичного
потоку до даного туристичного мезорайону Європи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню проблем та особливостей розвитку туризму в
європейському туристичному регіоні та окремих його
туристичних мезорайонах у межах країнознавчих
туристичних досліджень присвячені численні роботи
О. Бейдика,
О. Любіцевої,
М. Мальської,
І. Смаля,
І. Гудзеляк, Н. Матвієнко та ін. Однак інтенсивність і
динамічність змін у туристичній сфері на європейському
континенті й у світі в цілому, загальні світові геополітичні
трансформації, переорієнтація векторів туристичної
привабливості регіонів і зміни поглядів на мету
подорожування вимагають ґрунтовних досліджень ролі та
значення туризму в соціально-економічному розвитку
окремих туристичних мезорайонів.
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Формулювання мети статті. Метою даної статті є
дослідження умов і чинників розвитку туризму в країнах
Адріатичного туристичного мезорайону, виявлення
особливостей
і
висвітлення
сучасних
тенденцій
туристичної діяльності та визначення ролі туризму в
суспільному розвитку даного мезорайону.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Підходи до туристичного та рекреаційного районування
світу доволі неоднозначні, що пов‘язано з глобальністю та
складністю цього процесу на необхідністю охоплення
значних територій, у тому числі територій з різним
ступенем розвитку туризму. В даній роботі застосовано
підхід до туристичного районування світу О.О. Бейдика
[5], який виділяє чотириступеневу систему рекреаційних
одиниць, а саме: макрорайони, мезорайони, підрайони,
мікрорайони. До макрорайонів належать Європа, Азія,
Південна Америка, Північна Америка, Центральна
Америка та басейн Карибського моря, Африка, Австралія
та Океанія, Антарктида. До складу Європейського
туристичного макрорайону належать 13 мезорайонів,
одним з яких є Адріатичний туристичний мезорайон [5, 9].
У цій статі розглядаються країни зазначеного мезорайону,
які мають безпосередній вихід до Адріатичного моря –
Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія та
Албанія. Саме наявність морського узбережжя є одним з
головних чинників розвитку туризму в цих країнах.
У цілому, Адріатичне море належить до басейну
Середземного моря, знаходиться між Апеннінським і
Балканським півостровами та через протоку Отранто
з‘єднується з Іонічним морем. Адріатичне море вважається
одним
з
наймілководніших
морів
акваторії
Середземномор‘я. Його середня глибина становить лише
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240 м, найглибше місце розташоване між італійським
містечком Барі та Чорногорією (1230 м). На північ від
хорватського міста Задар глибина адріатичних вод не
перевищує 100 м.
Характерною особливістю Адріатичного моря є
відмінності його західного та східного узбережжя. У
рельєфі західного італійського узбережжя переважають
низовини з протяжними піщаними пляжами. Східне
узбережжя гористе, значно розчленоване та містить велику
кількість островів, більша частина з яких перебуває в
хорватській частині акваторії моря. Хорватський архіпелаг,
що включає 698 островів, 389 скель і 78 рифів, є
найбільшим в Адріатичному морі та другим після
Грецького архіпелагу в усьому Середземноморському
басейні. На східному узбережжі Адріатичного моря
переважають невеликі кам‘яні та галькові пляжі, проте в
окремих регіонах представлені й піщані пляжі [1].
Адріатичне море омиває береги шести європейських
країн – Італії, Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини,
Чорногорії та Албанії. Найпротяжніша берегова лінія
характерна Хорватії, де довжина материкового узбережжя
та узбережжя островів становить 5835,8 км. При чому, на
узбережжя островів припадає майже 70% від загальної
довжини берегової лінії країни (4058 км). Італія посідає
друге місце за протяжністю берегової лінії в Адріатичному
морі, довжина материкового узбережжя становить 1249 км,
острівного – лише 23 км. Довжина Адріатичного
узбережжя Албанії становить 406 км (396 км материкового
узбережжя та 10 км острівного), Чорногорії – 260 км, з
яких 249 км – довжина материкового узбережжя, 11 км –
острівного. Зовсім незначна ділянка берегів Словенії та
Боснії і Герцеговини омивається Адріатичним морем,
відповідно 46,6 км і 21,2 км [1].
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Аналіз історичних аспектів розвитку туризму в
Адріатиці свідчить про його заснування ще від середини
ХІХ ст. Першим курортом у цьому регіоні було хорватське
місто Опатія, де був заснований перший яхт-клуб.
Тривалий час адріатичне узбережжя було одним з
найрозвиненіших туристичних напрямів у соціалістичних
країнах [6, 7]. Проте в 90-х роках ХХ ст. туристична
діяльність зазнала значного спаду, причиною чому були
військові конфлікти та складна геополітична ситуація в
країнах Балканського півострова. Крім цього, застаріла
туристична інфраструктура країн регіону не відповідала
критеріям якості західноєвропейських країн і була
неконкурентоспроможною та ринку туристичних послух
європейського туристичного регіону. Усе це суттєво
струмувало розвиток туризму в регіоні. Починаючи з 2000х років ХІХ ст. туристична індустрія адріатичного
узбережжя почала бурхливо розвиватися завдяки активній
державній політиці щодо залучення іноземних інвестиції в
туристичний сектор. Звільнення від сплати окремих
податків, застосування додаткових стимулів для
капіталовкладень в індустрію туризму, формування зон
спеціального державного захисту інвесторів стимулювало
розвиток туристичної інфраструктури, зокрема у Словенії,
Хорватії, Чорногорії. Уряди цих країн проводять активні
заходи щодо популяризації та просування країн на
європейському та світовому ринку туристичних послуг.
Нині на ринку туристичних послуг також активно
представлені туристичні продукти Албанії та Боснії і
Герцеговини, які останніми роками демонструють значне
збільшення туристопотоку.
Серед країн східного узбережжя Адріатичного моря
надзвичайно популярною серед туристів є Хорватія. За
підсумками 2017 р., цю країну з туристичною метою
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відвідало 15,6 млн осіб [3]. Хорватія за кількістю
туристичних
прибуттів
посіла
п‘єте
місце
в
Південноєвропейському
туристичному
районі,
поступившись лише таким потужним туристичним
напрямам, як Іспанія, Італія, Туреччина та Греція.
Розвитку туризму в Хорватії сприяє вигідне
економіко-географічне
і
транспортно-географічне
положення, особливі кліматичні умови, значний потенціал
історичних і культурних пам‘яток різних епох. У Хорватії
надзвичайно красива природа. Ця країна вважається одним
з найбільш екологічно чистих куточків планети. Більшість
морських
курортів
країни
відмічені
«Блакитним
прапором», що свідчить про чистоту пляжів і безпеку
пляжно-купального відпочинку.
Безперечно, туристичними «символами» Хорватії є
Дубровник з його історичним центром, палац Діоклетіана в
Спліті, Амфітеатр Пули, Плітвіцькі озера, а також численні
острови, серед яких найбільш туристично привабливими є
острови Брач, Раб, Лошинь, Млєт, Хвар, Паг, Ластово, Крк
тощо [10].
Хорватія пропонує різноманітні туристичні послуги,
серед іншого в країні добре розвинений лікувальнооздоровчий туризм (як на материковій частині, так і на
морському
узбережжі),
гірськолижний, культурнопізнавальний, екологічний, сільський туризм. Хорватія
визнана світовим центром натуризму та нудизму, що
підкреслює особливості її туристичного сектору.
Усе більшого значення для туристичної галузі країни
набуває яхтинг як один із видів активного відпочинку.
Державна політика спрямована на залучення іноземних
інвестицій у цей вид туризму, збільшення його
популярності серед туристів. Зокрема, на державному рівні
здійснюється підготовка яхтсменів з видачею їм
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міжнародних
сертифікатів,
реалізується
програма
підтримки розвитку інфраструктури яхтового чартеру
тощо.
У Хорватії активно підтримуються новітні види
туризму, зокрема так званий «відірваний» туризм, тобто
відпочинок без засобів зв‘язку. Результатами державного
стимулювання розвитку туризму в Хорватії є входження
країни як туристичного напряму в провідні світові
рейтинги.
Другим важливим туристичним центром Адріатики є
Словенія [4]. Протяжність берегової лінії в Словенії хоча й
зовсім незначна, проте тут зосереджені туристичні центри
світового значення. Порторож – найвідоміший словенський
курорт, який відрізняється фешенебельністю та добре
розвиненою туристичною інфраструктурою. У цьому
морському
туристичному
центрі
розташовані
комфортабельні готелі, комплекси морських і термальних
басейнів, значний вибір рекреаційних пропозицій для
організації СПА- і велнес-турів.
Неподалік Порторожа розташоване невелике містечко
Пиран, яке є дуже привабливим для туристів завдяки своїй
венеціанській специфічності та середньовічному колориту.
Завдяки тривалому співробітництву міста з Венеціанською
республікою в сучасному вигляді міської архітектури
простежуються італійські риси, що робить Пиран
надзвичайно цікавим з туристичного боку. Крім цього,
Пиран славиться своє кухнею, яка представлена як
словенськими, так і італійськими стравами.
Ще одним важливим туристичним центром Словенії
на узбережжі Адріатичного моря є містечко Ізола, яке
вважається ідеальним місцем для організації сімейного та
молодіжного
відпочинку.
Цей
курорт
славиться
найчистішими пляжами та добре розвиненою туристичною
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інфраструктурою, яка грамотно вбудована в міське
середовище для забезпечення потреб туристів. В Ізолі
активно розвивається івент-туризм на основі місцевих
музичних молодіжних фестивалів та поширення індікультури.
На південному заході Словенії, у безпосередній
близькості з італійським кордоном і містом Трієст,
розташоване найбільше місто словенського узбережжя –
Копер. Близькість до Італії та особливості історичного
розвитку міста позначилися на його архітектурі, культурі,
традиціях,
кулінарії,
що
посилює
туристичну
конкурентоспроможність Копера. Крім туристичних, це
місто виконує важливі транспортні функції, оскільки є
найбільшим морським портом Словенії, забезпечуючи
розвиток міжнародних зв‘язків і зовнішньої торгівлі
країни.
Останніми роками міцні позиції в рейтингу світових
топових місць для відпочинку, зокрема літнього, закріпила
за собою Чорногорія. Чорногорський регіон вважається
одним із нових туристичних центрів, що характеризується
екологічністю, природною красою, дивовижною історикокультурною спадщиною. Цей регіон досить популярний
серед туристів, оскільки пропонує значну кількість
варіантів для тихого сімейного відпочинку за
демократичними цінами.
Туризм у Чорногорії посідає одне з провідних місць в
економіці країни, частка туризму у ВВП Чорногорії
стабільно збільшується, туристична сфера забезпечує
зайнятість місцевого населення, надаючи місця для
працевлаштування.
Серед туристичних об‘єктів Чорногорії слід відмітити
монастир Острог, який є духовною святинею країни,
Скадарське озеро – природний ареал мешкання пеліканів і
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гніздування птахів, об‘єкт світової спадщини ЮНЕСКО –
національний парк Дурмітор і його гірськолижний курорт
Жабляк, найбільший у Європі та другий у світі каньйон
річки Тара, глибина якого становить 1300 м. Популярними
міжнародними курортами Чорногорії є міста Будва,
Ульцинь, Петровац, Бечичі, Мілочер та ін. Окремо слід
зазначити місто Котор – одне із середньовічних міст на
Адріатичному узбережжі. Місто відоме не лише своєю
історичною спадщиною, а й значною кількістю фестивалів,
карнавалів, фольклорних свят, які запрошують туристів до
Котора [2, 7].
Останнім часом усе більшої популярності серед
туристів набуває Албанія. Ця країна омивається
Адріатичним та Іонічним морями. Найпривабливішою
курортною зоною в країні вважається саме її прибережна
частина. Головними курортами Албанії є Дуррес, Влера та
Саранда.
Дуррес – одне з найдавніших міст Албанії, яке було
засновано ще 627 р. до н.е. греками. Це головний морський
порт країни та другий після Тирани промисловий центр.
Місто володіє унікальними пам‘ятками історії та
архітектури, серед яких римські руїни та укріплення,
римський
амфітеатр,
залишки
венеціанських
і
візантійських фортець, які досить цікаво прикрашають
його індустріальну частину. Привабливими туристичними
об‘єктами Дурреса є вілла короля Ахмета і Зогу, першого
президента й надалі короля Албанії, головна мечеть
Дурреса, Церква святого Павла, яка виконана у
візантійському стилі та привертає увагу своїми
витонченими формами та убранством. Гарно збереглись у
Дурресі римські лазні, які є основою для розвитку
оздоровчого туризму в регіоні. В околицях міста
знаходиться морський курорт Дуррес-пляж, який
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приваблює туристів довгими піщаними пляжами, що в
цілому не характерно для східного адріатичного узбережжя
[7, 8].
Одним із головних морських курортів Албанії є місто
Влера, унікальність якого полягає в його фізикогеографічному розташуванні. Місто розташоване на
південному заході країни, де Адріатичне море
зустрічається з Іонічним морем, що надає прибережним
водам надзвичайного кольору. Місто Влера є початком
Албанської Рів‘єри, важливим туристсько-рекреаційним
центром
країни.
Окрім
природних
туристськорекреаційних ресурсів, Влера має цікаві історичні та
культурні пам‘ятки, серед яких фортеця Порто-Палермо,
мечеть Мурадіє, античний амфітеатр Орикум, монастир
святої Марії, історичний музей і музей незалежності Влери
та інші. Саме поєднання різних видів туристськорекреаційних ресурсів та наявність досить розвиненої
туристичної
інфраструктури
сприяє
підвищенню
туристичної привабливості даного туристичного центру
[8].
Серед природних туристсько-рекреаційних ресурсів
Албанії слід також відмітити її озера. На території країни
розташоване найглибше та найдавніше озеро балканських
країн – Охридське озеро, яке включено до списку Світової
спадщини ЮНЕСКО [2]. На кордоні з Чорногорією
розташоване озеро Шкодер, яке є унікальним заповідником
дикої природи. Найкрасивішим озером країни, на думку
місцевих мешканців, є невелике гірське озеро Коман.
Найменшу протяжність берегової лінії в межах
досліджуваного туристичного мезорайону має Боснія і
Герцеговина. Єдине в країні місто, що має вихід до моря –
це Неум, невеличке містечко, яке розташоване на півдні
країни. Майже вся економіка цього міста тримається саме
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на туристичній діяльності та доходах від туризму. При
чому, значну частину прибутків місто отримує від
транзитних туристів, які подорожують із хорватського
Дубровника до Чорногорії.
Туристів у країні також приваблює природна краса
гірських масивів (9/10 території розташовано в межах
Дінарського нагір‘я) та цілющі мінеральні джерела [9].
Окремої уваги варті історичні пам‘ятки, пов‘язані з
особливостями набуття країною незалежності, а також
архітектурні специфічні риси міст (мечеті, великі ринки,
архітектурно-планувальні схеми будинків і їхнє вбрання
тощо), що є наслідком історичного розвитку країни та її
поляризації за етнічним принципом. Для міст Боснії і
Герцеговини притаманний неповторний колорит поєднання
турецько-балканського та європейського типів забудови.
Головними туристичними центрами є міста Сараєво,
Мостар, Требине, гірськолижний курорт Яхорина.
Аналіз геопросторових особливостей функціонування
туристичного ринку країн Адріатичного туристичного
мезорайону засвідчує доволі неоднорідний його розвиток в
окремих країнах.
Безперечним лідером за кількістю туристичних
прибуттів серед досліджуваних країн є Хорватія (табл. 1).
Цю країну 2017 р. відвідало 15,5 млн туристів, що
становить майже 6% від загальної кількості туристів у
країнах Південної Європи (266,2 млн осіб). Слід зазначити,
що приріст туристів у Хорватії 2017 р. порівняно з 2016 р.
становив 11,4%. У цілому за період 2010 – 2017 рр.
кількість туристів, що відвідали Хорватію, збільшилась у
1,7 раза [3, 11].
На другому місці за кількістю міжнародних туристів
у межах досліджуваного регіону розташувалась Албанія.
Цю країну 2017 р. відвідало 4,6 млн туристів, що на 12,3%
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більше, ніж за попередній рік. У цілому за 2010 – 2017 рр.
кількість туристів в Албанії збільшилась у 2,1 раза [3, 11].
Найбільш динамічними темпами 2017 р. щодо 2016 р.
збільшилася кількість туристичних прибуттів у Боснії і
Герцеговині (15,7%) і в Словенії (15,4%).
Таблиця 1
Кількість міжнародних туристичних прибуттів до країн
Адріатичного туристичного мезорайону, млн осіб*
010
Хорватія
Албанія
Словенія
Чорногорія
Боснія і
Герцеговина

,111
,191
,869
,088
,365

2
011
9
,927
2
,469
1
,037
1
,201
0
,392

2
012
9
0,369
2
,156
2
,156
1
,264
0
,439

2

2

2

2

2

2

013

014

015

016

017

1
0,948
3
,857
2
,259
1
,324
0
,529

1
1,623
2
,341
2
,411
1
,35
0
,536

1
2,683
3
,784
2
,707
1
,56
0
,678

1
3,809
3
,07
2
,032
1
,662
0
,777

1
5,593
4
,643
3
,586
1
,877
0
,922

*складено за даними [3, 11]
Таблиця 2
Доходи від міжнародного туризму в країнах
Адріатичного туристичного мезорайону, 2016 р.*
Доходи від міжнародного
уризму,
млн дол. США

Частка доходів від міжнародного
туризму в загальній вартості
експорту, у%

Хорватія

9820

38,8

Словенія

2 627

7,6

Албанія

1 821

52,9

Чорногорія

978

55

Боснія і
Герцеговина

770

12,8

*складено за даними [11]
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1
4
3
1
0

Аналіз доходів країн Адріатичного туристичного
мезорайону у 2016 р. свідчить про значну їх диференціацію
[11]. Найбільші прибутки від міжнародного туризму
отримала Хорватія, проте найзалежнішими від експорту
туристичних послуг є Чорногорія та Албанія, що
підкреслює важливість туристичного сектору в економіці
цих країн.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Аналіз
особливостей розвитку туризму в країнах Адріатичного
туристичного мезорайону дозволяє стверджувати, що
важливою рисою курортів узбережжя Адріатики є їхня
екологічність, оскільки вони вважаються найбільш
екологічно безпечними в усьому Середземномор‘ї.
Основними чинниками, що стимулюють розвиток туризму
в цих країнах, є унікальні природні туристсько-рекреаційні
ресурси, які пов‘язані безпосередньо з виходом до
Адріатичного моря, а також мальовничими гірськими
ділянками в поєднанні з лісами, озерами, цілющими
мінеральними джерелами. Туристично привабливим є
особливий колорит міст і містечок, що проявляється в
архітектурі, культурі, місцевих традиціях і кухні та є
наслідком
тривалого існування країн адріатичного
узбережжя під владою могутніх імперій – Римської,
Візантійської, Османської, Австро-Угорської. Наявність на
території країн як християнських, так і мусульманських
сакральних об‘єктів значно відрізняє даний туристичний
мезорайон від решти європейських туристичних районів і
позитивно впливає на розвиток культурно-пізнавального та
сакрального видів туризму. На території країн зосереджена
значна кількість археологічних пам‘яток – залишки
античних міст, пам‘ятники кам‘яного віку, що також
підкреслює туристичну унікальність району.
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У цілому в країнах Адріатики помітно нижчі ціни на
туристичні послуги у порівнянні з іншими туристичними
регіонами Південної Європи, а для самого Адріатичного
туристичного мезорайону характерна значна внутрішня
диференціація цін та туристичні послуги, що дає
можливість задовольнити будь-які туристичні потреби.
Чинниками туристичної привабливості досліджуваного
туристичного мезорайону також є особливості менталітету
місцевого населення, а саме доброзичливість до туристів і
щира гостинність. Крім цього, туристів у регіоні також
приваблює оригінальність національної кухні та цікаві
напрями гастрономічного туризму.
Попри всі переваги, усе ж таки в розвитку туризму в
країнах Адріатичного туристичного мезорайону існують
проблеми, які потребують скорішого вирішення.
Необхідним є посилення заходів безпеки для туристів,
поліпшення стану туристичної інфраструктури в окремих
регіонах, забезпечення повної ясності в правових питаннях,
зокрема щодо прав власності на землю, що стримує
надходження інвестицій в туристичний сектор. Крім цього
окремої уваги потребують питання удосконалення якісних
характеристик туристичних послуг, що надаються
туристам. Всі ці проблеми підлягають детальному
подальшому дослідженню.
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Kucheriava H.O. The peculiarities of tourism
development in the Adriatic tourist district. The results of the
study of tourism development in the Adriatic tourist district are
presented in the article. It is regarded conditions and factors of
formation of tourist attractiveness of the countries in the given
region. With a favorable economic and geographical position,
the region has a great tourist and recreational potential,
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cultural and historical monuments at the world level and the
developing tourism industry.
The natural, recreational, historical and cultural tourist
resources of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Montenegro and Albania are described. It is established that
natural tourist resources play the important role in the
development of tourism and recreational activities. The area is
considered as one of the most environmentally friendly corners
of the planet with an extremely beautiful nature and clean
beaches.
It is researched that current state of architecture, culture,
traditions national and cuisine in the region influenced
significantly on its presence, as it was a part of powerful
empires in the past. This phenomenon gives the countries of the
area particular colorfulness and uniqueness and effects on
their tourist attractiveness.
It is determined that tourism plays a leading role in the
development of the economy of these countries, in particular, it
is established that Croatia is the most popular among tourists
by virtue of favorable economic and geographical position,
good climatic conditions, powerful historical and cultural
heritage, developed tourist infrastructure. The country has
well-developed medical and recreational, skiing, culturalcognitive, ecological, rural tourism. It is a world center of
naturism and nudism.
The main tourist centers of the Adriatic tourist region are
described. It is mentioned new types of tourism, which are
developing in the countries of this region, namely yachting, rest
without communication, wellness tourism and event tourism.
The study analyzed main statistical indicators that
characterized the development of tourism and it established the
peculiarities of the dynamics of tourist arrivals to the countries
of the Adriatic tourist district. The results of the analysis of the
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income of the countries from international tourism and the
share of revenues from international tourism in the total export
value were presented. It was found that Albania and
Montenegro were dependent on international tourism as the
share of tourism in the export of services exceeded 50%. The
problems and the prospects of development of tourist activity
were researched in the Adriatic tourist district, taking into
account the priority of this branch of economy in the state
policy of the studied countries,
Keywords: Adriatic tourist district, tourist and
recreational resources, tourist centers, new types of tourism,
dynamics of tourist flow, revenues from international tourism.
Кучерявая А.А. Особенности развития туризма в
странах Адриатического туристического мезорайона. В
статье представлены результаты исследования развития
туризма в странах Адриатического туристического
мезорайона. Раскрыты условия и факторы формирования
туристической привлекательности стран данного района.
Имея выгодное экономико-географическое положение,
район обладает значительным туристско-рекреационным
потенциалом, культурно-историческими памятниками
мирового масштаба и туристической индустрией,
которая развивается.
Дана характеристика природно-рекреационных и
историко-культурных туристических ресурсов Словении,
Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Албании.
Выявлено, что в развитии туристско-рекреационной
деятельности этих стран особое значение имеют
природные рекреационные ресурсы. Район считается
одним из экологически безопасных уголков планеты с
живописными пейзажами и чистыми пляжами.
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В современном состоянии архитектуры, культуры,
традиций, национальной кухни исследуемого района
прослеживается существенное влияние его пребывания в
составе мощных империй в прошлом. Это придает
странам особую колоритность и уникальность, формируя
их туристическую привлекательность.
Выявлено, что туризм играет ведущую роль в
развитии экономики исследуемых стран, в частности
говорится о том, что среди туристов наиболее
популярной является Хорватия благодаря выгодному
экономико-географическому положению, благоприятным
климатическим условиям, значительному историкокультурному
наследию,
развитой
туристической
инфраструктуре. В стране представлен лечебнооздоровительный,
культурно-познавательный,
горнолыжный, экологический, сельский туризм. Это
мировой центр натуризма и нудизма.
Дана характеристика основных туристических
центров Адриатического туристического мезорайона.
Определены новые виды туризма, которые получают
развитие в странах этого района, а именно яхтинг, отдых
без средств связи, велнес-туризм, ивент-туризм.
В
работе
проанализированы
основные
статистические показатели, характеризующие развитие
туризма, выявлены особенности динамики количества
прибывших туристов в страны Адриатического
туристического мезорайона. Представлены результаты
анализа доходов стран от международного туризма и
доли доходов от международного туризма в общей
стоимости экспорта услуг. Отмечено, что наиболее
зависимы от международного туризма Албания и
Черногория, доля туризма в экспорте услуг которых
превышает 50%. Перечислены проблемы и определены
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перспективы развития туристической деятельности в
странах Адриатического туристического мезорайона,
учитывая приоритетность этой отрасли экономики в
государственной политике исследуемых стран.
Ключевые слова: Адриатический туристический
мезорайон,
туристско-рекреационные
ресурсы,
туристические центры, новые виды туризма, динамика
туристического потока, доходы от международного
туризма.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛАТИНСЬКІЙ
АМЕРИЦІ НАПРИКІНЦІ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ.
Важливим
фактором
економічного
розвитку
Латинської Америки останніми десятиліттями стало
зростання внутрішнього регіонального співробітництва,
передусім в рамках інтеграційних об‟єднань. Інтеграція
відіграє важливу роль у розвитку Латинської Америки.
Створені інтеграційні організації всіляко заохочують і
стимулюють підписання угод між усіма її членами,
сприяючи збільшенню обсягів взаємної регіональної
торгівлі та розвитку інтеграційних процесів в регіоні.
Варто також підкреслити важливу роль їх в
соціально-економічній інтеграції. Участь в інтеграційних
процесах
дозволяє
країнам
регіону
зміцнювати
співробітництво, консолідувати свої позиції у світовій
політиці та економіці, формувати важливий центр
розвитку сучасного багатополярного світу, тому у
статті аналізуються причини і початок інтеграційних
процесів у Латинській Америці наприкінці XX – початку
XXI ст., вплив новостворених інтеграційних об‟єднань на
соціально-економічне та політичне становище країн
даного регіону.
Ключові
слова:
мультикультурність,
латиноамериканська інтеграція, Латиноамериканська
асоціація
вільної
торгівлі
(ЛАВТ),
Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР),
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Центрально-американська система інтеграції (ЦАСІ),
Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР).
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Сучасна Латинська Америка – наслідок
надзвичайно складної взаємодії різних культур і
цивілізацій, яка розпочалася понад 500 років тому
внаслідок відкриття і подальшого завоювання (конкісти)
Нового Світу європейцями.
Образ Латинської Америки вибудовують люди всіх
кольорів і відтінків шкіри, і самого найрізноманітнішого
походження. У країнах регіону можна знайти потомків або
представників дуже багатьох народів Землі. Від самого
початку конкісти в Новому Світі йде процес біологічної
метисизації – змішування різних рас та етнічних спільнот.
Процес цей набував різних форм і темпів, але незмінно
протягом усієї історії латиноамериканської цивілізації
залишався одним з визначальних чинників її формування і
розвитку.
Наслідком
цього
стала,
за
словами
аргентинського мислителя Е. Агості, бурхлива «симфонія
крові». Ні один регіон світу ніколи не бачив такого
гігантського змішування рас і народів, регіон, який
починає відігравати все помітнішу роль у міжнародних
інтеграційних об‘єднаннях. Його вплив вирізняється як
регіональним виміром, так і глобальними масштабами.
Латинська Америка наприкінці XX ст. та на початку
ХХІ ст. пережила справжній бум інтеграційних процесів,
що розвиваються вшир і всередину. Виникли різного роду
інтеграційні організації й угруповання, що втілювали в
життя численні програми, відбулася диверсифікованість
організаційних форм, перехід від нижчих, простіших
інтеграційних моделей до складніших структур, що
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включили
органи,
наділені
наднаціональними
повноваженнями. Інтеграція охопила всі нові сфери життя.
Наприклад,
було
розпочато
створення
єдиного
інформаційного простору, поля електронної торгівлі тощо.
За останні чверть століття політичний та економічний
ландшафт кардинально змінився. Відійшли в минуле
військові диктатури, їх змінили цивільні уряди, які
проголосили курс на побудову демократії. Поступово
модифікувалися
політичні
і
партійні
системи,
скорочувалися масштаби сваволі властей і поліпшувалося
становище щодо дотриманням прав людини. В економіці
відбувалися неоліберальні реформи, які хоча і з великими
труднощами, але створили нові перспективи економічного
зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю тему
засвідчує зацікавленість аналітиків і дослідників у
питаннях,
пов‘язаних
із
основними
причинами,
напрямками та результатами інтеграційних процесів в
Латинській Америці наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.,
оскільки участь в таких процесах дозволяє країнам регіону
зміцнювати співробітництво, консолідувати свої позиції в
світовій політиці та економіці, формувати важливий центр
розвитку сучасного багатополярного світу. Зокрема, ці та
низку інших питань досліджували Газін В.П.,
Барановський С.Ю., Романова З.И., Ларин Е.А., Маданик
К.Л. та ін. [2, 1, 8, 9, 6, 7].
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в дослідженні інтеграційних процесів в Латинській
Америці, які активізувалися наприкінці ХХ – початку ХХІ
ст., виявлення основних причин та результатів зростання
внутрішнього регіонального співробітництва, передусім в
рамках інтеграційних об‘єднань.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
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обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Гігантські зміни планетарного масштабу останні два
десятиліття XX ст. не могли не вплинути на Латинську
Америку, її зовнішньоекономічні позиції й інтереси, на
регіональну інтеграцію. У даному контексті варто виділити
три чинники, так чи інакше вказаних тенденцій, що
вплинули на певну еволюцію, хоч і не одночасно, а саме:
вибухове зростання геостратегічної сили великого
північного сусіда, обумовлене закінченням обтяжливої для
нього холодної війни; прискорення і розширення
об‘єднувальних процесів у Європі, що змінювали
розстановку світових сил, а також кризу моделі
наздоганяльного розвитку в комплексі «Азійських тигрів».
Усе це помітно підвищило роль сумісних захисних дій,
зміцнення сукупного потенціалу Латинської Америки.
Парадоксальне геополітичне становище регіону, що
накреслило його макроекономічну модель, зумовило й
особливу значущість для нього інтеграції. Безпосередня
близькість до головної світогосподарської держави не
тільки не створила сприятливих умов розвитку,
формування системи «сполучених посудин», але, навпаки,
погіршила можливості і положення багатого ресурсами
регіону, перетворивши його на «дійну ламу». Подібній
ситуації сприяло і те, що використовувався сильним
сусідом стародавній принцип «розділяй і володарюй» [7, с.
34]. До середини XX ст. Латинська Америка була складним
конгломератом розрізнених, часом ворогуючих між собою
суб‘єктів господарських зв‘язків у Західній півкулі.
Неважко зрозуміти, що в подібній ролі вони легко ставали
об‘єктом ресурсної і фінансової експлуатації північного
гіганта. Йому не потрібна сильна Латинська Америка,
здатна перетворитися на небажаного конкурента. А та, у
свою чергу, більше не хоче залишатися для нього
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універсальним амортизатором. Звідси виразна тяга до
об‘єднання зусиль, створення своєрідного обороннонаступального «єдиного фронту» [12].
Інтеграція
є
найвищим
етапом
розвитку
міждержавних відносин. Теоретично до завершення цього
етапу учасники інтеграційного процесу виявляються дефакто на порозі утворення конфедерації чи федерації.
Найактивніше інтеграційні процеси протікають в
економіці, політиці і військовій сфері. Латиноамериканська
інтеграція як чинник встановлення загальних економічних і
соціально-політичних орієнтирів останніми десятиліттями
розвивалася складно і суперечливо, у неї були періоди і
підйому, і спаду. Помітне ослаблення колективних
захисних механізмів відбулось у 80-х роках ХХ ст. Надалі
становище змінилося, але труднощі не зникли, набувши
лише нових форм [3, с. 3].
Швидкі і масштабні зміни в економічному,
політичному, соціальному і культурно-духовному житті в
глобалізуючому світі ставлять Латинську Америку перед
новими викликами, пов‘язаними, зокрема, з небезпекою
недостатньої керованості сучасними, часом хаотичними,
світогосподарськими процесами. Вони породжують
одночасно і розгубленість, і бажання шукати механізми
подолання нових загроз, більшість із яких можна подолати
тільки спільно. Тому регіональна інтеграція нині, коли
йдуть пошуки оптимальної стратегії розвитку, набуває
особливої значущості й актуальності. У 90-х роках XX ст.
спонукальним мотивом інтеграції стали аналогічні процеси
в інших частинах планети. Глобалізація, що допускає
розмивання
національних
меж,
парадоксально
супроводжується майже всюди наростанням регіоналізму.
Для перспектив Латинської Америки важлива еволюція
Євросоюзу, учасники якого перемикають торгові зв‘язки з
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третіми країнами, зокрема латиноамериканськими, на
внутрішньорегіональні відносини. Їх частка зросла від 37%
у 1960 р. до 63% у 2000 р. і продовжує збільшуватися, що
звужує зовнішні ринки для країн регіону [3, с. 3].
Важливий імпульс позначився
1948 p., коли
з‘явилась економічна комісія ООН для Латинської
Америки (ЕКЛА) – це мозковий центр, що згуртував
навколо себе чимало видатних аналітиків. Один з них –
Р. Пребіш, що працював в ЕКЛА у 1948 – 1962 pp. (з
1950 р. – виконавчий секретар), майже відразу зайнявся
проблемою регіональної інтеграції. Коли 1962 р. він став
генеральним директором Латиноамериканського інституту
економічного і соціального планування, проблеми
інтеграції почали розглядатись у ширшому плані, з позиції
тривалих перспектив розвитку континенту [8, с. 5–6].
1960 р. в регіоні було створено дві інтеграційні
структури – Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі
(далі ЛАВТ), що об‘єднала десять країн Південної
Америки і Мексику, і Центральноамериканський спільний
ринок (далі ЦАСР) – п‘ять учасників. Почалася
лібералізація торгових режимів, взаємодія відособлених
ринків, що дозволило помітно збільшити об‘єми валютних
надходжень від експорту, намітилася координація
індивідуальних торговельно-фінансових курсів. У межах
ЛАВТ розвернувся рух у бік кооперації і спеціалізації
промисловості, унаслідок чого частка промислових виробів
у субрегіональному експорті зросла від 17% у 1961 р. до
28% у 1970 р. і 49% у 1980 р. Ще більший динамізм
спостерігався в ЦАСР, де протягом першого десятиліття
основна частина субрегіонального товарообігу була
звільнена від митних зборів, і внутрішньорегіональний
експорт збільшився у вісім разів. У подальше десятиліття
відбулося його триразове зростання. Частка готових
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виробів і напівфабрикатів досягла половини вартості
субрегіональних торгових операцій. А далі відбувся спад.
У цілому в Латинській Америці темпи зростання ВВП 60–
70 рр. були найвищими в другій половині XX ст. – у
середньому 6% за рік [8, с. 5–6].
Периферійне, залежне положення Латинської
Америки історично додавало регіональній інтеграції
особливу значущість. На неї покладались і продовжують
покладатися великі надії для виконання багатьох завдань
зовнішньоекономічного характеру, тим більше, що ці
завдання мають тенденцію до ускладнення. Інтеграція
починалася з наступальних позицій –самостійність,
індустріалізація, що наздоганяє розвиток; нині вона носить
в основному стабілізаційно-оборонний характер. Якщо на
перших етапах йшлося в основному про розширення
ринків збуту, «облагороджування» виробництва і
структури експорту, а також про самодостатнє
кредитування, то останнім часом питання про поглиблення
регіональної співпраці розглядається в ширшому ракурсі, з
позиції забезпечення економічної безпеки.
Проблема фінансування економіки завжди належала
до найгостріших у регіоні, чим пояснюється, що від самого
початку вона посіла важливе місце в інтеграційних
задумах. У ЦАСР невдовзі після його утворення був
створений Центральноамериканський банк економічної
інтеграції, покликаний обслуговувати субрегіональні
проекти. У середині 70-х років керівниками Андської
групи були створені Андський резервний фонд і Андська
система фінансування торгівлі, націлені на подолання
труднощів кредитування і стимулювання спільних ділових
операцій. У межах ЛАВТ з‘явився Фінансовий фонд
розвитку, у Карибському спільному ринку (далі
КАРІКОМ) – Карибський банк розвитку. Частка взаємної
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торгівлі, що зростала, фінансувалася за допомогою
місцевої системи платежів [8, с. 7–8].
У кризові 80-і роки вперше прозвучала ідея створення
Латиноамериканського валютного фонду за типом МВФ,
який здійснював би кредитування найважливіших для
регіону проектів. Проте через низку зовнішніх і внутрішніх
перешкод ця ідея не знайшла матеріального втілення. У
цілому проблема фінансового здоров‘я – основа загальної
економічної безпеки – залишається в центрі уваги як
ідеологів інтеграції, так і впливових політичних діячів.
Таке фокусування значно пов‘язане з «борговою пасткою»,
у яку потрапили майже всі латиноамериканські країни.
Якщо 1991 р. сума зовнішнього боргу регіону становили
460 млрд дол. 1971 p., то 2000 р. вона досягла 740 млрд,
що утруднює або навіть виключає можливість
економічного маневрування. По суті, окремі країни
вступили в смугу уповільненого дефолта, а деякі
перебувати на підході до нього [10, с. 57].
Особливістю процесів інтеграції в Західній півкулі на
сучасному етапі, що відбуваються як в континентальному
масштабі під егідою США в межах доктрини
«панамериканської солідарності», так і в регіоні
Латинської Америки і Карибського басейну, є біполярний
характер ідеї створення Панамериканської зони вільної
торгівлі (далі ПАЗВТ), яка висунута Сполученими
Штатами і підтримана найбільшою країною континенту –
Федеральною Республікою Бразилією. Проте, якщо кінцева
мета – формування найбільшого у світі спільного ринку,
що включає строкатий конгломерат країн на базі вже
чинних субрегіональних угруповань і відповідає інтересам
країн, ініціаторів, то підходи до її реалізації виходять з
різних передумов, породжують серйозні розбіжності та
істотно утруднюють виконання поставленого завдання.
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Основним компонентом латиноамериканської стратегії
США є Північноамериканський договір про вільну
торгівлю (далі НАФТА). На базі НАФТА, за задумом
американської адміністрації, повинно бути створене
найсильніше інтеграційне об‘єднання у світі, що
забезпечує Америці економічне й політичне лідерство
спочатку в Новому Світі за допомогою альянсу трьох
провідних північноамериканських країн (США, Мексика,
Канада), з подальшим індивідуальним приєднанням решти
країн, що охоплює величезну територію від Аляски до
Вогняної Землі.
1991 р. було створено нове інтеграційне об‘єднання –
Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР),
куди, крім двох найбільших країн Бразилії та Аргентини,
увійшли їх два найближчі сусіди – Парагвай та Уругвай.
Ця четвірка відразу заявила про себе як про динамічний
союз, здатний ставити завдання не тільки торговельноекономічного, але й соціального і навіть політичного
характеру [9, с. 15].
Бразилія бере активну участь в обговоренні ідеї
континентального
спільного
ринку,
висунутої
Сполученими Штатами, але пропонує власний сценарій
підходу до її реалізації, який полягає у створенні єдиного
економічного союзу через об‘єднання вже діючих під її
егідою субрегіональних економічних блоків. Ядром цієї
зони повинен стати МЕРКОСУР, який об‘єднує майже 250
млн осіб [8, с. 9].
Бразильське керівництво неодноразово заявляло, що
метою його зусиль є зближення МЕРКОСУР з Андською
групою (Болівія, Венесуела, Колумбія, Перу і Еквадор) і
загального ринку Півночі ‒ МЕРКАНОРТЕ («Меркадо
комун дель Норте») з подальшим злиттям цього
могутнього
торговельно-економічного
блоку
з
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Центральноамериканським спільним ринком (ЦАСР) і
Карибським співтовариством (КАРІКОМ) для створення
континентального спільного ринку, центром і рушійною
силою якого повинна стати Бразилія, що йде в розріз з
планами Вашингтона [3, с. 6].
Ліберальний курс 80-х років привів до двох значущих
для загального розвитку регіону наслідків – розширення
сфер діяльності Транснаціональних компаній (ТНК) при
відносній помірності їх інвестиційних проектів та
ослаблення реальної внутрішньої співпраці в основних
інтеграційних угрупованнях. Допуск ТНК на основі
широкої приватизації, що проводилася, до раніше
заборонених для них сегментів економіки вніс елементи
дезорганізації і деформації до міжнаціональної кооперації.
Зняття бар‘єрів для взаємного руху капіталів обернулося
посиленням позицій ТНК, як у блоці МЕРКОСУР, так і в
Мексиці, що стала учасницею НАФТА. За сумою
зарубіжних інвестицій, що надійшли, Бразилія 1999 р.
поступалася тільки КНР, а Аргентина – КНР і Тайваню.
Проте великий притік фінансових коштів з боку ТНК
наприкінці 90-х років ХХ ст. не забезпечив ні зміцнення
національних господарських інтересів, ні регіональну
економічну безпеку. Про це свідчить низка негативних
фактів – слабка динаміка ВВП Латинської Америки (0,3%
2001 р. і зниження на 0,5% 2002 р.), глибока фінансовосоціальна криза в Аргентині (падіння темпів зростання на
4,4% 2001 р. і на 11% 2002 р.), важкий стан блоку
МЕРКОСУР, труднощі в Андському співтоваристві і
ЦАСР. Характерно, що 2002 р. приплив іноземного
капіталу до Латинської Америки скоротився на 33%
порівняно з попереднім роком [4, с. 4].
Кінцевою метою ініціаторів намічалося формування
спільного ринку. При чому передбачалося, що кількість
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його учасників поступово збільшуватиметься. Як
позитивний приклад називалося Європейське економічне
співтовариство, що зуміло обігнати колись стрімко
розвинену Японію, а надалі за багатьма позиціями почало
успішно конкурувати з головною світовою супердержавою.
На МЕРКОСУР припадає 70% території Південної
Америки, 65% її населення і 60% ВВП (1,1 трлн дол.). Його
внутрішньорегіональний товарообіг сягає 20 млрд дол.
(4 млрд у 1991 р.). До кризи на межі століть МЕРКОСУР за
своїм потенціалом поступався тільки НАФТА, Євросоюзу і
Японії [3, с. 3].
Слід зазначити, що МЕРКОСУР є основним
союзником ЄС у Латинській Америці та єдиним
субрегіоном, де Європа посідає перше місце у сферах
торгівлі, інвестицій і кооперації. ЄС також є
найважливішим інвестором і торговельним партнером
МЕРКОСУР. Крім цього, обидва блоки підтримують
постійний політичний діалог на різних рівнях. Для
Європейського Союзу започаткування торгівельних
зв‘язків з МЕРКОСУР було дуже вигідними: у період від
1990 до 1997 року його експорт до цих країн у середньому
збільшився на 22%, тоді як експорт МЕРКОСУР – усього
на 4,2%. Отже, ЄС має активне сальдо торгівельного
балансу. Через це МЕРКОСУР потребує більш широкого
виходу на європейський ринок, перш за все для своєї
сільськогосподарської продукції, що відрізняється високою
конкурентоздатністю.
За першу половину 90-х років товарообіг у межах
південноамериканської «четвірки» зріс у чотири рази. А
1995 р. між МЕРКОСУР і Євросоюзом було укладено
угоду про торгово-інвестиційну співпрацю з перспективою
створення першої трансатлантичної зони вільної торгівлі.
Динаміка МЕРКОСУР в основних рисах повторює хід
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розвитку Аргентини, історичного флагмана цього
субрегіону, – підйом у першій половині 90-х років,
позначений навіть деякими оглядачами як «економічне
диво», і поступове ослаблення в другій половині,
найбільше наприкінці
десятиліття, що закінчилось
економічною і соціально-політичною кризою як в
Аргентині, так і в значній мірі в МЕРКОСУР (2002 р.)
бразильський експорт до Аргентини знизився на 60%)
[ 3, с. 4].
Досвід МЕРКОСУР показав, що хоча процес
інтеграції містить у собі низку позитивних імпульсів і
сприятливих передумов, разом з тим, як майже будь-який
сильний механізм, він міг спричинити чимало труднощів і
суперечностей. І керівників Аргентини, й ініціаторів
МЕРКОСУР охопив синдром переможців, відчуття ейфорії
на стартовому майданчику, відчуття запрограмованого
успіху. Аргентина і МЕРКОСУР недостатнього значення
надавали розстановці пріоритетів, постійному стеженню за
процесами, що проходили, необхідності їх своєчасного
коректування.
Не залишається в стороні від інтеграційних процесів і
Куба, яка стала членом Латиноамериканської асоціації
інтеграції (далі ГАВКІТ) створена 1981 р. за договором
«Монтевідео-80» замість Латиноамериканської асоціації
вільної торгівлі (ЛАСТ), що діяла з 1961 р. Учасниками
ГАВКІТ є Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела,
Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі,
Еквадор. У межах ГАВКІТ зберігається розподіл на три
субрегіональні угруповання: договір басейну Ла-Плати,
Андський пакт, Амазонський пакт). У грудні 2002 р. між
Бразилією і Кубою було підписано угоду про
преференційні тарифи, що так чи
інакше змінило
конфігурацію МЕРКОСУР. Пільгові мита на ввезення до
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Куби понад 240 найменувань бразильських товарів і
приблизно на 200 кубинських товарів, що поступають на
ринок Бразилії, стало першим кроком на шляху відповідної
угоди з МЕРКОСУР у цілому [4, с. 34].
Поява 1994 р. першого мегаблоку в Західній півкулі,
безпрецедентного за своїми масштабами і завданнями,
змінила традиційну схему міжнародних зв‘язків. У
північній частині півкулі почали швидко розширюватися
торговельно-економічні та інвестиційні зв‘язки, які,
здавалося, створили принципово новий баланс сил й
інтересів, тенденцій розвитку у світогосподарських
відносинах взагалі. Перші помітні зрушення позначилися
1999 р. на міжнародному форумі в Сієтлі (США), де
відбувалися масові протести, зокрема, проти режиму
лібералізації в межах північноамериканського суперсоюзу.
Парадокс полягав у тому, що серед протестувальників були
представники профспілок США, що виступали проти
напливу дешевої робочої сили з боку південного
партнера [5, с. 22].
Одну з гострих розбіжностей між США і
МЕРКОСУР, як і раніше, пов‘язували з американськими
сільськогосподарськими субсидіями, що наносили велику
шкоду
південноамериканському
експорту,
і
суперечностями щодо принципів ринкових відносин. І,
звичайно, з побоюваннями, продиктованими загальним
розривом
у
конкурентоспроможності
різнорідних
економік. У чіткій формі заклопотаність щодо цього
висловив президент Венесуели У. Чавес, який заявив про
необхідність перегляду моделі Зони вільної торгівлі
Америки (далі АЛКА). На його думку, при об‘єднанні слід
ураховувати надто різний рівень економічного розвитку
договірних країн і масштаб накопичених у Латинській
Америці гострих соціальних проблем. Інакше держави
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регіону опиняться в невигідному, програшному положенні,
а тому не слід поспішати зі створенням загальної торгової
зони. У сумісній заяві президентів Бразилії і Венесуели
підкреслювалася
важливість
координації
дій
південноамериканських
країн
для
досягнення
збалансованих результатів переговорів в межах АЛКА. Ці
й інші факти свідчили про труднощі, які належало
подолати при утворенні напівпланетарного торгового
співтовариства [1, с. 20].
Окремого дослідження варта тематика проведення
самітів ЄС – Латинська Америка та Кариби, перший з яких
відбувся 1999 р. у Ріо-де-Жанейро. Від комерційних угод з
країнами
Латинської
Америки,
що
не
мали
преференційного характеру, – так звані угоди «першого
покоління» до угод «третього покоління». Останні є
практично узагальненими, з розвинутими механізмами
співробітництва, включаючи механізм політичного діалогу.
Згадані покоління угод відкрили шлях для «четвертого
покоління», які мають стати попередниками майбутніх
Угод про вільну торгівлю.
Латиноамериканська інтеграція – це була не просто
сума товарних та інвестиційних ринків, а нова якість
відтворювальних механізмів, це об‘єктивний процес,
частина тогочасної економічної політики, десь навіть
питання виживання в обстановці жорсткої світової
конкуренції. Звичайно, існують межі стимулювання
ринкових відносин за допомогою інтеграції. Для їх
розширення та оптимізації необхідний комплекс
внутрішніх структурних перетворень, які дозволяли
змінювати стратегію розвитку регіону. Процес глобалізації,
що поширився з його суворими, у чомусь безжальними
правилами взаємодії при одночасному збереженні в тій чи
іншій
мірі
в
індустріальних
країнах
системи
176

протекціонізму, торгових бар‘єрів і ще недостатньої
світової конкурентоспроможності латиноамериканської
експортної продукції дає підставу вважати, що процес
регіональної інтеграції, яким би спадам він не піддавався,
неминучий і незворотний. У будь-якому випадку стан
регіональної інтеграції має істотне значення як для
сьогодення, так і для майбутнього розвитку Латинської
Америки, тим більше, що короткострокові перспективи
темпів зростання в регіоні поки не дуже оптимістичні.
Проблему загальної регіональної інтеграції було б
неправильно розглядати поза контекстом відносин
Латинська Америка – США. Для Латинської Америки
північний гігант залишається найближчим і ємним ринком
збуту і постачальником технології, хай і не першого
покоління [6, с. 8].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Наприкінці 90-х
рр. ХХ ст. значення Латинської Америки для світу значно
зросло у зв‘язку з нововою розстановкою сил на нафтовому
ринку. У регіоні постало дві «нафтові» країни світового
значення – Венесуела (член ОПЕК) і Мексика. Крім того,
найбільшу країну Латинської Америки від початку 2003 р.
очолив президент лівих поглядів, що мав намір захищати
інтереси Бразилії. Беззаперечно, регіон Латинської
Америки виокремлюється певною нестабільністю, як
економічного, так і політичного характеру. Проте
інтеграційні утворення в латиноамериканському регіоні, як
це довела практика останніх років, здатні відігравати
позитивну роль в економічному розвитку країн Латинської
Америки та стабілізувальну роль у політичному контексті.
Тісні відносини регіонального утворення країн Латинської
Америки з ЄС і США сприятимуть економічному розвитку
латиноамериканських країн і стабілізації і демократизації
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їх політичного життя. Загалом Латинська Америка, яка
була і залишається зразком президентської моделі влади,
характеризується інтенсивними інтеграційними процесами,
спрямованими і на збереження завоювань демократії, і на
протидію північному сусіду (НАФТА), тобто самостійний
розвиток латиноамериканських держав без впливу з боку
Сполучених
Штатів
Америки.
Основною
ідеєю
латиноамериканської інтеграції залишається створення
сильної латиноамериканської спільноти та поглиблення
міжнародних зв‘язків країн Андської групи.
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Shevchuk O.S. Integration processes of Latin America
at the end of XX cent. – beginning of XXI century. Processes
of the integration (end of XX cent. – beginning of XX century)
of Latin America are observed in the article.
Participation in the integration processes allows
countries to strengthen cooperation, to consolidate their own
position in politics and economy, to form the significant center
of the development of the modern multipolar world.
The Latin American Free Trade Association (LAFTA) is
very important as the first integration union of the region.
In 1992 the USA, Canada, and Mexico signed the North
American Free Trade Agreement (NAFTA). Nowadays, it unites
an area with population of almost 250 million and covers more
than 20% of world trade.
The Caribbean Community (CARICOM) promotes the
development of integration processes on the Latin American
continent. In 1974 CARICOM replaces the Caribbean Free
Trade Association (CARIFTA) (1965). The community is
consist of fourteen Member States of the Caribbean region.
In 1995, Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay
established free trade zone called Mercosur . In 1996, Bolivia
joined to the union. Mercosur unites 69% of the territory of
Latin America, 50% of the population and 60% of the GDP of
the region. The GDP rate of Mercosur takes the fourth place in
the world after EU, NAFTA, Asia-Pacific economic
cooperation (APEC).
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Integration organizations stimulate the signing
agreements between all the members, conduce the increasing of
trade and developing integration process in the region.
Keywords: multiculturalism, Latin American integration,
Latin American Free Trade Association (LAFTA), Central
American Common Market (CACM), Central American
Integration System (CAIS), South American Common Market
(MERCOSUR).
Шевчук О.С. Интеграционные процессы в
Латинской Америке в конце XX ‒ начале XXI в. Важным
фактором экономического развития Латинской Америки в
последние
десятилетия
стал
рост
внутреннего
регионального сотрудничества, прежде всего в рамках
интеграционных объединений. Интеграция играет важную
роль в развитии Латинской Америки. Созданные
интеграционные организации всячески поощряют и
стимулируют подписание соглашений между всеми ее
членами, способствуя увеличению объемов взаимной
региональной торговли и развития интеграционных
процессов в регионе.
Стоит также подчеркнуть важную роль их в
социально-экономической
интеграции.
Участие
в
интеграционных процессах позволяет странам региона
укреплять сотрудничество, консолидировать свои позиции
в мировой политике и экономике, формировать важный
центр развития современного многополярного мира,
поэтому в статье анализируются причины и начало
интеграционных процессов в Латинской Америке в конце
XX ‒ начале XXI в. Влияние новых созданных
интеграционных объединений на социально-экономическое
и политическое положение стран данного региона.
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III. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВИ
УДК: 351
ББК: 66.033.141(4Укр)
Н-48
Некряч А.І., м. Київ
Рильська В.В., м. Херсон
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ:
МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
У статті проаналізовано проблеми функціонування й
динаміки реформування публічного адміністрування та
територіальної організації влади розвинутих європейських
демократій в контексті суспільно-правових процесів
децентралізації
влади,
утвердження
фінансової
самостійності місцевого і регіонального самоврядування з
метою забезпечення його ефективності в Україні.
На основі вивчення європейського досвіду про стан
та тенденції розвитку територій і населених пунктів, які
включають весь їх виробничий, трудовий, природноресурсний
потенціал,
соціально-культурну
інфраструктуру, автор підходить до розв‟язання
головного завдання – формулювання комплексного
критерію
забезпечення
сталого
розвитку
адміністративно-територіальних одиниць регіонів в
Україні.
Ключові слова: децентралізація, європейський досвід,
міжнародні стандарти, місцеве самоврядування, органи
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місцевого
самоврядування,
реформування.

публічне

управління,

Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Дослідження особливостей запровадження
зарубіжного
досвіду
місцевого
самоврядування,
визначення напрямів реалізації європейських правових
принципів адміністрування в діяльності органів місцевого
самоврядування визначається важливістю комплексного
аналізу конституційно-правового статусу головних
суб‘єктів суспільних відносин на локальному рівні,
юридичного закріплення прав людини третього покоління
на ефективне управління. При цьому визначений
державний курс на інтеграцію до ЄС, відповідно до Угоди
про асоціацію України та ЄС, потребує правової адаптації
системи управління на центральному та регіональному
рівнях в Україні до сталих європейських традицій
демократичного управління, посилення ролі самоврядних
структур, розв‘язання проблемних питань правового
регулювання процесів децентралізації, відносин місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а
також питань законодавчого закріплення процедури
розподілу, передачі й делегування владних повноважень не
лише з позицій національного права, але й у контексті
Європейської хартії місцевого самоврядування. В умовах
трансформаційних процесів, що нині відбуваються в
Україні в межах конституційних змін, ініційованих
Президентом України, основою раціоналізації правового
регулювання в системі органів місцевого самоврядування
виступає використання потенціалу самоорганізації та
самоврядування населення для поліпшення умов
життєдіяльності й зберігання національної державності. У
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сучасних умовах розвиток права територіальної громади на
самоврядування, формалізоване ще в тексті Великої Хартії
Вольностей 1215 р. [7], не лише стверджує право людини
на ефективну владу, але й максимально наближує одне до
одного інститут держави та суспільства, виступає основою
гуманізації влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З
початком запровадження реформи децентралізації в
Україні значна увага дослідників почала приділятися
вивченню проблем територіальної організації влади.
Досліджували різні аспекти децентралізації державної
влади такі вітчизняні та іноземні науковці, як:
В. Авер‘янов, О. Батанов, М. Баймуратов, О.Берданова,
Т. Безверхнюк, Т. Бондарчук, В. Борденюк, Є. Бородін,
В. Вакуленко, О. Васильєва, Н. Васильєва, О. В‘юницька,
Н. Гавкалова, С. Гріневська, Р. Гришко, В. Гройсман,
Б. Данилишин, І. Дегтярьова, К. Денисов, Т. Дракохруст,
В. Куйбіда, О. Лебединська, М. Лендьєл, А. Мацокін та
інші. Більшість праць правників характеризується
принципово новим підходом до конституювання місцевого
самоврядування, обумовленого в Україні такими
особливостями:
по-перше,
розвитком
в
Україні
громадянського
суспільства
та
його
інститутів,
становленням правової держави, – і, як наслідок, до
формування сучасного феномену – публічного управління
через обмеження державної влади й визнання ролі
самоврядних структур. Відповідно трансформувалась і
концептуальна модель відносин «держава-громадянин» у
концепт «публічна влада-громадянин». Система місцевого
самоврядування
є
впорядкованою
сукупністю
організаційних форм, інститутів місцевої демократії,
зв‘язків між ними та процесів, через які здійснюються
функції самоврядування.
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Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в узагальненні сучасних європейських моделей
децентралізації та формування рекомендацій щодо
вдосконалення процесу децентралізації в Україні.
Визначеної мети запропоновано досягти завдяки
використанню компаративного аналізу в процесі
дослідження
засобів
і
напрямів
удосконалення
організаційно-правових засад самоврядного управління в
процесі імплементації європейських принципів належного
врядування, гуманізації публічної влади, адаптації
національного законодавства до норм європейського права.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Питання децентралізації є комплексним і багатоаспектним,
надзвичайно складним, з праксеологічної точки зору.
Оскільки децентралізація є одним з пріоритетних
принципів організації та функціонування публічної влади,
з позиції публічно-правових наук, найбільшу увагу
привертають її аксіологічні, ніж суто прагматичні
(технологічні) боки. Крім цього, децентралізація виступає
стратегічно визначеним вектором сучасної державної
політики; є одним зі складників майже всіх галузевих
реформ.
Питання децентралізації висвітлюють дослідники
абсолютно різних наукових галузей. Однак ні в теорії, ні на
практиці
не
сформувалося
єдиної
уніфікованої
(універсальної) концепції децентралізації та окремих її
складників, типів, моделей. Як зазначають зарубіжні
експерти щодо цієї проблематики, вибір форми та акцентів
децентралізації є питанням визначення національної
стратегії відносин організації публічної влади та
управління на всіх рівнях територіального устрою.
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За сучасних умов децентралізація виступає одним із
чинників політичної безпеки, що нині набуває більшої
гостроти та дискусійності. У будь-якому випадку,
очевидними є пріоритетність і стратегічна значущість
принципу децентралізації в державній політиці – як у
міжнародному, так і внутрідержавному вимірах.
Свідченням цього виступають положення ключових
документів
інституційного-правового
забезпечення
сучасної державної політики України, насамперед, Угоди
про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами – з друкого,
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Коаліційної
угоди, Позачергового послання Президента України до
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє
становище України», Програми Кабінету Міністрів
України. Наведеними документами задекларований намір
держави та прагнення суспільства модернізувати систему
публічного управління та привести всі її складники у
відповідність з міжнародно-правовими стандартами. І
оскільки мета цієї праці – висвітлити проблемні питання
формування правової основи децентралізації публічної
влади та подальшої імплементації принципу та
утвердження сталої моделі місцевого самоврядування, далі
акцентуємо увагу саме на цьому зрізі децентралізації [14].
Зарубіжний досвід підтверджує, що навіть в успішних
з політичного, економічного, соціального боку країнах
(Франція, Велика Британія, Італія, Польща) в процесі
здійснення децентралізації влади вони мали великі
проблеми. В умовах глибокої політичної, економічної та
соціальної кризи цей чинник слід завчасно враховувати,
щоб
упередити
можливі
негативні
наслідки
децентралізації. З огляду на це слід забезпечити
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послідовність у здійсненні цього процесу, зокрема, органи
влади зобов‘язані забезпечити спроможність участі народу
в управлінні суспільно-політичними та суспільноекономічними процесами в державі: держава має
посприяти
зміцненню
інститутів
місцевого
самоврядування, ефективності їх діяльності з метою
забезпечення здійснення ними самоврядних функцій на
рівні району та регіону, забезпечити ефективність системи
служби в органах місцевого самоврядування, підвищення
рівня оплати службовців місцевого самоврядування, їх
освітнього та компетентного рівня, здійснення ефективної
політики, спрямованої на подолання диспропорцій в
економічній та інших сферах розвитку територій,
збільшення
обсягу
бюджетного
фінансування
й
удосконалення механізму трансфертів фінансових ресурсів
держави на рівень територіальних громад, ліквідації
диспропорцій у розвитку економічної та правової основ у
здійсненні децентралізації та ін. [3; 4].
Змінюючи моделі управління в Україні з акцентом на
посилення місцевого самоврядування, важливо розв‘язати
проблеми у двох сферах: територіальній – визначення
базового рівня управління, на якому може забезпечуватись
ефективне управління, і фінансовій – забезпеченість рівнів
управління. При цьому ключовими постають проблеми,
пов‘язані з оптимізацією місцевих видатків відповідно до
галузевих норм навантаження на бюджетні установи та
бюджетної спроможності фінансування цих установ.
Забезпечення населення мінімальним набором суспільних
благ є можливим тільки в адміністративно-територіальних
одиницях, які мають відповідний розмір.
Тому
надзвичайно
важливим
напрямом
децентралізації в Україні є впровадження механізмів
об‘єднання зусиль різних територіальних громад щодо
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реалізації тих чи інших функцій як через їхнє об‘єднання в
одне муніципальне утворення, так і через міжмуніципальне
співробітництво. Зараз в Україні вже реалізуються перші
спроби об‘єднання територіальних громад за затвердженою
урядом методикою. Загалом це відповідає сучасним
європейським тенденціям, хоча варто враховувати низку
застережень.
Слід зазначити, що світовій муніципальній практиці
відомі абсолютно різні моделі, типи й системи місцевого
самоврядування. Нині в стабільних у політичному і
соціально-економічному плані державах сформувалися
власні, багато в чому унікальні й неповторювані моделі
місцевого самоврядування. Унаслідок того, що більшість
цих держав пройшли загалом схожі етапи свого розвитку,
виходячи зі спільності їхніх цілей, завдань та інтересів,
слід підсумувати, що всі ці моделі, безумовно, мають
багато схожих рис, проте не позбавлені й певної
індивідуальності. Зокрема, ми можемо спостерігати схожі
моменти закріплення характеру повноважень місцевого
самоврядування та його посадовців, близькі за змістом і
формою механізми взаємин, які виникають між ними, а
також державними й муніципальними органами в процесі
здійснення місцевого самоврядування тощо. Принциповим
залишається те, що в усіх випадках держава залишає за
собою право контролювати здійснення повноважень
місцевими органами, що виступає істотним елементом
державного механізму та підтверджує тим самим певну
єдність діяльності держави й місцевого самоврядування.
Серед найвагоміших ризиків і явних перешкод на
шляху реформування системи державного управління
регіональним розвитком – поширення корупції.
Масштаби поширення корупції в Україні не
зменшуються
протягом
тривалого
часу
попри
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антикорупційні заходи, що вживаються на різних рівнях
державної влади. Корупційні відносини руйнують засади
публічності та суспільної довіри до влади, зокрема місцевої
та регіональної. У системі державного управління
регіональним розвитком корупційні прояви існують під час
формування бюджетної політики, при здійсненні
державних закупівель чи визначенні виконавців замовлень,
що фінансуються з державного або місцевого бюджету,
тощо. За подібних умов корупція на регіональному рівні
де-факто відіграє функцію паралельного (тіньового)
державного управління. Унаслідок негативного впливу
корупції порушується діловий клімат, спотворюються
засади ринкової конкуренції, порушуються принципи
прозорості приватизації державного майна, гальмується
розвиток підприємництва.
Високий рівень корупції на регіональному рівні є
системною проблемою соціально-економічного розвитку
українських регіонів (разом з інерцією виживання за
рахунок допомоги «від бюджету до бюджету» та
домінуванням
тактики
«латання
дірок»
над
довгостроковою політикою розвитку свого регіону).
В Україні неодноразово розглядались ідеї щодо
сприяння регіональному та місцевому розвитку в Україні
відповідно до положень Європейської хартії місцевого
самоврядування та в межах концепції «доброго
врядування». Головними принципами домінуючої в Європі
системи «доброго врядування» є забезпечення відкритості,
участі, відповідальності, ефективності та послідовності при
ухваленні управлінських рішень. В українських реаліях це
передбачає наближення управління до людей, їхню
безпосередню участь у різних формах місцевого та
регіонального управління, заміну взаємин за принципом
«керівник-громадянин» на взаємини типу «постачальник
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послуг-клієнт». У межах політики запобігання корупції дія
концепції пов‘язується із реформуванням системи
державної служби та спрямовується на встановлення
бар‘єрів щодо пріоритетності особистих інтересів перед
суспільними. Світова практика свідчить, що такі принципи
найефективніше діють у країнах з децентралізованою
системою управління.
Адміністративно-територіальна реформа в Україні на
сучасному етапі ставить нові завдання у цій сфері для
реалізації потенціалу окремих регіонів, умов їх стійкого
розвитку на засадах єдності та цілісності державної
території, поєднання централізації і децентралізації в
здійсненні державної влади. Тому чітке розуміння
децентралізації має теоретичне і прикладне значення, адже
дозволить належно вивчити теоретичні засади та
відповідний практичний досвід цього процесу, визначити
напрями й перспективи його реалізації в умовах
української дійсності.
У різних країнах застосовуються різні системи
управління на місцевому рівні (в межах відповідних
адміністративно-територіальних одиниць), на вибір яких
впливають такі чинники, як державний режим, форма
державного устрою, неоднаковий підхід до розуміння
сутності й природи державної влади, розмежування
адміністративно-територіальних одиниць на «природні» та
«штучні», національні й історичні особливості і традиції
тощо.
Також на розвиток місцевого самоврядування в
державах сучасного світу впливали різні правові системи,
що
детермінувало
виникнення
та
формування
континентальної (французької, романо-германської або
європейської), іберійської та так званої «радянської»
моделей; процеси демократизації й урбанізації; зміни в
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соціально-економічному
розвитку
та
розширення
економічної
самостійності
територій,
підвищення
мобільності
робочої
сили,
реалізація
принципів
партисапативної демократії, упровадження споживацької
моделі відносин між органами місцевого самоврядування
та членами територіальних громад; рівень демократизації,
децентралізації й деконцентрації публічної влади тощо [10,
с. 65].
У процесі адаптації зарубіжного досвіду важливо
визначитись
із
сутнісною
базою
впровадження
європейських традицій самоврядування та підтримати
погляд на місцеве самоврядування, що поширений у
країнах ЄС: місцеве самоврядування як суб‘єкт публічного
управління користується лише організаційно-правовою,
інституціональною та фінансовою автономією щодо
системи державної влади, не може мати інших
адміністративних форм, ніж ОМС, ухавлює акти локальної
нормотворчості, не виступає складником державної влади,
адже джерелом влади в Україні, за Конституцією, є весь
народ, а не окрема його частина – територіальна громада
(з-поміж них і об‘єднана). До того ж, зарубіжний досвід
свідчить, що з проблемами розробки та реалізації напрямів
публічно-управлінської діяльності пов‘язана складність
раціональної адміністративно-територіальної реформи в
межах моделі «центр-регіон-субрегіон-громада», у межах
якої формується інтегрований механізм публічного
управління, а не лише певний комплекс адміністративних
структур.
Нині правове регулювання питань адміністративнотериторіального устрою нашої держави є недостатнім і
суперечливим, незважаючи на численні нормативноправові акти, ухвалення Законів України, зокрема й у сфері
регіональної політики. Кілька положень щодо цього
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міститься в Конституції України, а базовим нормативноправовим актом залишається Положення «Про порядок
вирішення
питань
адміністративно-територіального
устрою Української РСР» від 12 березня 1981 р. А між тим,
досвід місцевого самоврядування переконує, що
недосконалість системи адміністративно-територіального
поділу стримує розв‘язання багатьох важливих проблем,
пов‘язаних із розвитком територіальних громад, тим
більше в умовах процесу добровільного об‘єднання
територіальних громад.
В. Куйбіда, який у своєму монографічному
дослідженні систематизував поняття принципів у системі
місцевого самоврядування, вважає, що «принципами
місцевого самоврядування є нормативно закріплені основні
положення, які забезпечують інституціоналізацію та
функціонування (розвиток) місцевого самоврядування. При
цьому не існує ієрархії принципів залежно від нормативноправового акта, у якому вони закріплені. Принципи
місцевого самоврядування закріплені і в Конституції
України, і в Законі «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
і
в
Європейській
хартії
місцевого
самоврядування – відповідно є принципами одного рівня.
Їх можна класифікувати за різними ознаками чи
критеріями, зводити в різні групи, але не можна
вибудовувати ієрархію» [5].
Україна є сусідкою країн Європейського Союзу, який
дає їй численні приклади демократичного й ефективного
управління державою. Зараз Україні слід підвищувати
відповідність своєї законодавчої бази законодавчій базі ЄС,
принципам верховенства права, а також будувати
життєздатну демократичну державу [1, с. 205].
Нині
відомо
декілька
способів
проведення
децентралізації, серед них вирізняють інституційну,
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економічну, фінансова, функціональну, адміністративну
форми [11].
Інституційна форма передбачає вдосконалення
організаційної структури державного управління розвитку
регіонів. У межах цього напряму слід визначити, як має
відбутися зміна владних повноважень між національним і
місцевим рівнями влади і які органи мають отримати нові
повноваження і ресурси для їх реалізації: органи місцевого
самоврядування чи органи виконавчої влади, що діють на
місцевому рівні, тобто місцеві державні адміністрації та
територіальні підрозділи центральних органів виконавчої
влади. Децентралізація влади передбачає функціонування
установ та організацій, які виконують завдання публічного
характеру, проте не перебувають у жодному ієрархічному
підпорядкуванні з органами публічної влади і підлягають
нагляду винятково з боку спеціальних компетентних
органів.
Економічна децентралізація передбачає перенесення
відповідальності за здійснення відповідних функцій від
держави до приватних підприємств і недержавних
організацій за допомогою приватизації та делегування.
Фінансова
децентралізація
сприяє
чіткому
закріпленню відповідних джерел надходжень або
трансфертів із державного бюджету за місцевими
бюджетами аби забезпечити виконання органами місцевого
самоврядування власних і делегованих повноважень [12].
Функціональна
децентралізація
означає
чітке
визначення та розмежування функцій і повноважень усіх
суб‘єктів державного управління з урахуванням принципу
субсидіарності. Характерною ознакою децентралізованої
моделі управління є визначення в законодавстві
спеціальних переліків функцій і повноважень, що
реалізуються відповідними органами самостійно і
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незалежно від інших органів, розмежування завдань і
функцій публічного характеру, що виконуються різними за
правовим та організаційним статусом суб‘єктами. При
цьому розв‘язання проблем розподілу повноважень між
органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до сутності правової,
демократичної держави та громадянського суспільства
дозволить досягти балансу інтересів у системі відносин
держава-регіон-територіальна громада [9, с. 81–82].
Адміністративною децентралізацію передбачається
розширення компетенції місцевих адміністрацій органів
влади, що діють у межах компетенції самостійно та до
певної міри незалежно від центральної влади, хоча й
призначаються центральним урядом [6, с. 8].
Кожен з перелічених напрямів має здійснюватись у
контексті та з урахуванням вітчизняної практики реформ
системи органів державної влади та створення ефективного
місцевого самоврядування.
Місцеві органи не є повністю залежними та можуть
створювати часткову фінансову й структурну автономію.
Однак цей тип вказує не на децентралізацію, а на
деконцентрацію.
У європейській правовій доктрині адміністративна
децентралізація розглядається, як делегування органами
державної
влади
різноманітних
адміністративних
повноважень на місцевий рівень в інтересах суспільних
представників, обраних громадянами відповідних спільнот
на місцях [2, с. 109]. Розмова ведеться про передання
повноважень, якими раніше було наділено лише один
державний
орган,
кільком
відповідним
владним
структурам, кожна з яких повинна відповідати за певну
ділянку управління місцевою спільнотою.
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Упродовж останнiх двох десятиліть у країнах Європи
спостерiгається тенденцiя до бiльшої децентралiзацiї та
автономії органiв мiсцевого самоврядування. Цей перехiд
до перерозподілу повноважень мiсцевим органам влади
пояснюється двома причинами:
1) зростанням потреби в демократiї на мiсцевому
рiвнi;
2) розосередженням фiнансово-бюджетних функцiй,
якi передаються вiд центру до органів влади на місцях [8, с.
43].
Наведемо кілька прикладів, які характеризують
серйозність ставлення скандинавських країн до проведення
адміністративної реформи, забезпечення «модернізації»
системи державного управління.
У Швеції адміністративна реформа 80‒90-х років
зачіпає в основному такі групи питань:
1) уведення ринкових механізмів у діяльність
державних підприємств, які надають послуги населенню;
перетворення їх у корпорації за типом корпорацій бізнесу;
2) зміна в системі діяльності державних агентств,
посилення їх самостійності та підвищення ролі показників
ефективності;
3) децентралізація в управлінні і зміна функцій
організацій, що представляють центральний уряд на місцях
(державна регіональна адміністрація): перехід від
реактивного і суддівського контролю за місцевими
комунами до ролі активного і направляє органу, що
захищає місцеві інтереси перед урядом;
4)
підвищення
ролі
місцевого
управління,
розширення їх повноважень і свободи дії.
1981 р. в Норвегії консервативний уряд, який
прийшов до влади, почав проводити деякі «кампанії» з
підвищення продуктивності та якості служби в
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громадському
секторі.
1986
р.
консервативноцентристський уряд представив всеосяжну програму
адміністративної реформи під назвою «Сучасна держава».
Ця програма частково була прийнята під впливом реформ в
інших країнах. У ній констатувалося, що громадський
сектор був дуже великим і дорогим. Піддавався критиці і
«корпоратиський» аспект державного управління, занадто
великий вплив на процес ухвалення політичних рішень
зацікавлених груп. Ставилося також завдання підвищення
автономії місцевих органів управління, що знайшло
вираження у програмі «Експеримент з організації вільної
комуни» (1986 р). 1989 р. була представлена доповідь з
адміністративної реформи «Держава, організоване краще»,
а в 1992 р. був ухвалений закон про роль експерименту в
державному
управлінні.
Разом
з
тим,
безліч
реформістських доповідей і проектів реалізувалось у
досить скромних результатах.
У Норвегії, як і в інших країнах цієї групи, реформа
приводила до перетворення урядових агентств у державні
підприємства, які діють за ринковими правилами. Це
перетворення
вважається
центральним
пунктом
модернізації урядів скандинавських країн у цілому.
Розглядаючи інші Скандинавські країни, зазначимо,
що Данія особливого значення надала реформі фінансів і
персоналу (програмні бюджети, розрахунок витрат і
результатів, орієнтований на якість оплати праці, розвиток
персоналу тощо). Фінляндія сконцентрувалася насамперед
на реформі політичного управління (скорочення
консультаційних комісій тощо), а також побудові системи,
орієнтованої на споживачів.
Вивчення
еволюції
розвинених
демократій,
інституалізованого в документах Ради Європи, зокрема в
Європейській хартії місцевого самоврядування, дає
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підстави стверджувати, що він був вагомим чинником
реформування системи
публічного
управління в
європейських країнах [13]. Видається доцільним зазначити,
що щодо вдосконалення системи державного управління
немає будь-яких догм та універсальних рішень –
адміністративна реформа в кожній державі дуже
специфічна.
Дослідження досвіду різних країн також дозволить
вивчити умови та обґрунтувати можливості, які є
необхідними для того, щоб реалізувати головну мету
політики у сфері децентралізації, а саме: здійснення
відходу від централізованої моделі управління в державі,
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та
побудова ефективної системи територіальної організації
влади в Україні, реалізація в повній мірі положень
Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності
місцевого самоврядування [15].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. З метою
державного регулювання територіального розвитку
потрібна чітка програма і координація заходів щодо
прискорення адміністративно-територіальної реформи на
місцевому і регіональному рівнях. Регіони повинні мати
ефективний
інструмент
здійснення
динамічного,
збалансованого соціально-економічного розвитку. Усі ці
реформи спрямовані на децентралізацію влади, зниження
регіональних розбіжностей, трансформацію владних
інституцій і відповідають новим вимогам економічного
розвитку, принципам транснаціональної співпраці між
регіонами. При цьому необхідним елементом системи
територіальної організації влади в Україні має бути
самостійне, дієве місцеве самоврядування на всіх рівнях
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адміністративно-територіального устрою, що, у свою
чергу, потребує формування повноцінної системи
місцевого і регіонального самоврядування згідно зі
стандартами Ради Європи.
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Nekryach A.I., Rylska V.V., Decentralization of the
authority in Ukraine: possibilities of the European
experience. The article analyses the problems of functioning
and dynamics of public administration reforming and
territorial organization of power in developed European
democracies (France, Italy) in the context of social lawful
processes of decentralization of power, strengthening the
financial autonomy of local and regional authorities in order to
ensure its effectiveness in Ukraine.
On the basis of the European experience on the state and
trends of territories and settlements, including all their
manufacturing, labor, natural resource potential and sociocultural infrastructure, the author come to solve the main
problem ‒ the formulation of comprehensive criteria for
sustainable development of administrative units regions in
Ukraine.
The research substantiated that the current regulatory
framework is non-systemic, there is a problem regarding the
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regulation of real mechanisms for the implementation of
decentralization in Ukraine. The adopted legislative acts are of
a formal or subjective nature and can only be implemented
under conditions of political support for reforms,
harmonization of all normative acts among themselves,
changes in the budgeting system, etc.
The author proved that the main problems of
decentralization as a principle of organization of public
administration should include the following: lack of a unified
system approach to the implementation of reforms; the process
of transformation of local self-government bodies gradually
becomes a forced form; problems associated with budget
decentralization; the problem of the mechanism of
decentralization itself; the problem of the reform of the
administrative-territorial structure of the state.
The study summarized the experience of European
countries on the problems of decentralization of public
administration, which allowed to highlight the following
prerequisites for the successful implementation of
decentralization processes to create an effective model of
governance in the system of decentralized power: the
establishment of the rule of law principle; recognition and
guarantees of local self-government; equal legal protection of
all forms of ownership; democratic and effective electoral law;
independence, efficiency, accessibility and transparency of the
judicial system, functioning of the institutes of administrative
legal proceedings; perfect budget process and high financial
discipline; availability of adequate social standards; a
developed public sector or a steady trend towards its
development.
Keywords: decentralization, European experience,
international standards, local government, local government
authorities, public administration, reforms.
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Некряч А.И., Рыльская В.В. Децентрализация
власти в Украине: возможности имплементации
европейского опыта. В статье проанализированы
проблемы функционирования и динамики реформирования
публичного администрирования и территориальной
организации власти развитых европейских демократий в
контексте
общественно-правовых
процессов
децентрализации власти, утверждение финансовой
самостоятельности
местного
и
регионального
самоуправления в целях обеспечения его эффективности в
Украине. На основе изучения европейского опыта о
состоянии и тенденциях развития территорий и
населенных
пунктов,
включающие
весь
их
производственный,
трудовой,
природно-ресурсный
потенциал,
социально-культурную
инфраструктуру,
автор подходит к решению главной задачи ‒
формулирование комплексного критерия обеспечения
устойчивого
развития
административнотерриториальных единиц регионов в Украине.
Ключевые слова: децентрализация, европейский
опыт,
международные
стандарты,
местное
самоуправление, органы местного самоуправления,
публичное управление, реформирование.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ
(СПРОБА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ)
ЧАСТИНА 2
У статті комплексно проаналізовано передумови та
причини Революції гідності. Досліджено проблеми в
соціально-економічній сфері – уповільнення темпів
зростання
економіки;
розбалансування
фінансової
системи;
утвердження
олігархічної
моделі
господарювання;
посилення
процесу
перерозподілу
власності; звуження економічних свобод; посилення
корупції;
поглиблення
соціального
розшарування.
Проаналізовано комплекс суперечностей у політичній
сфері – суперечливу еволюцію природи олігархічнокланового політичного режиму; посилення авторитаризму
у моделі політичного управління; потенціал і можливості
організованої опозиції. Виявлено та схарактеризовано
конфліктний потенціал у правовій сфері – порушення
юридичних норм у конституційному процесі; звуження
прав і свобод громадян; посилення політичних репресій.
Досліджено дестабілізуючі фактори в комунікативній
сфері – зростання ступеня тенденційності, дозованості
та вибірковості у процесі інформування народних мас про
ситуацію
в
суспільстві;
відсутність
дієвого
комунікативного механізму зворотного зв'язку між владою
та народом; обмеження права громадян на висловлення
власних думок і реалізацію інтересів. Проаналізовано
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суперечливі тенденції розвитку соціально-психологічної
сфери – переростання політичного невдоволення
в
політичне відчуження; зростання рівня соціальної
напруженості та готовності до протестних акцій;
пришвидшення процесу набуття громадянами України
власної
національної,
політико-громадянської
та
соціокультурної ідентичності. Виокремлено загострення
проблем у міжнародній сфері – непослідовність та
коливання
зовнішньополітичного
курсу
України;
використання Росією і США України як інструмента
впливу в боротьбі за геополітичну першість; характер і
наслідки впливу на світовий розвиток кольорових
революцій.
Ключові слова: революція, трансформація, причини,
передумови, дестабілізація, сууперечність, конфлікт,
процес, протест.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Революція гідності – явище, яке суттєво
змінило зовнішньо-політичний вектор і суспільно
політичну ситуацію в Україні та помітно вплинуло на
геополітичний розвиток світу. Актуальність обраної для
статті теми полягає в тому, що, з одного боку, з‘ясування
передумов і причин цієї знакової події дає можливість
виявити та проаналізувати не лише пружини та корені
конфліктів, що викликали революційний вибух, а й
повніше та всебічніше дослідити механізм революції, її
суть, характер та рушійні сили. З другого боку – частина
конфліктів, які спричинили Революцію гідності,
зберігають і нині свій потенціал і підігрівають протестні
настрої і тому потребують аналізу й пошуку цивілізованого
розв‘язання.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Революційні трансформації українського суспільства на
початку третього тисячоліття перебували і перебувають в
епіцентрі уваги політиків, науковців та публіцистів.
Великого значення надавалося Революції гідності та
аналізу її причин. Окремі аспекти цієї проблеми
досліджували у своїх працях Грабовська І., Зеленько Г.,
Екатеринчук А., Киридон А., Костомаров А., Кульчицький
С., Сасин Г., Сидоренко С., Ткаченко І., Хижняк І.,
Шавалюк Л. [6, с. 12–14, 16, 31, 32, 37, 43, 47, 48, 51] та ін.
Разом з тим у сучасній історіографії бракує комплексного
аналізу передумов Революції гідності, який би охоплював
різні сфери суспільного життя.
Формулювання мети статті. Мета даної статті
полягає у здійсненні комплексного аналізу передумов і
причин Революції гідності. Завдання статті: виявлення та
аналіз прихованих і відкритих конфліктів і суперечностей
суспільного розвитку України, які зумовили революційний
вибух 2013 р.
Організаційно-управлінська сфера
1. Розбудова структури державного управління на
основі моделі монополії на владу адміністративнополітичної бюрократії тісно пов'язаної з клановоолігархічними структурами. Головною метою розпочатої в
грудні 2010 р. оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади було посилення централізації як основної
умови утвердження влади адміністративно-політичної
бюрократії та олігархії. Унаслідок проведеної уніфікації з
20 міністерств в уряді залишилося 16, загалом із 112
органів центральної влади залишилось 63: окрім
міністерств – це 28 служб, 12 агентств, 7 інспекцій [50].
Крім того, був змінений порядок призначення і звільнення
на керівні посади. За новими правилами керівників
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адміністративної системи (міністрів, перших заступників
міністрів, заступників міністрів-керівників апарату) та
керівників центральних органів влади (служб, агентств,
інспекцій), їх перших заступників і заступників повинен
був призначати на посаду за поданням прем‘єр-міністра і
звільняти з посади президент.
Отже, по суті 2010 р. почала створюватися нова
система державного управління, що базувалася на моделі
монополії на владу адміністративно-політичної бюрократії
тісно пов'язаної з кланово-олігархічними структурами, у
якій до традиційних недоліків адміністративної бюрократії
(закритість і становість; консервативність, протидія змінам
та інноваціям; нездатність працювати в умовах, що
змінюються; орієнтація на процедуру, а не на результат;
нечутливість до потреб громадян; корупція, порушення
правових норм тощо) [2, с. 84] додались нові риси –
жорсткий централізм, зростання рівня політизації
державної влади, посилення захисту інтересів політичної
бюрократії та олігархату, підміна реальної ідеології
гаслами забезпечення «стабільності», «керованості» та
популістстської «турботи» про народ, посилення особистої
та політичної залежності держслужбовців від керівництва,
схильність до авторитарних форм управління тощо [4].
2. Корпоратизація державного управління. На думку
фахівців Національної академії державного управління при
Президентові України, процес корпоратизації став
найнаочнішим після президентських виборів 2004 і
2010 рр., коли до уряду прийшли представники фінансовопромислового капіталу і принесли із собою погляд на
державне управління як на різновид бізнесу, що призвело
до низки негативних наслідків:
ослаблення
стратегічної
спрямованості
управлінських рішень. Прихід представників бізнесу у
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владні структури призвів до того, що результативність
роботи державних органів почала вимірюватися ними
тільки в короткочасній перспективі: у часовому проміжку
власного перебування на посаді;
домінування критерію ринкової вигоди, що веде до
занепаду «неконкурентоздатних сфер» – освіти, науки,
медицини тощо;
розвиток у державних структурах тенденції до
централізації влади та встановлення монопольного
контролю за підпорядкованими сферами;
перенесення правого нігілізму з бізнесового
середовища у сферу державного управляння, ігнорування
правових норм при ухваленні управлінських рішень;
домінування
корпоративних
інтересів
при
формуванні та реалізації державної регуляторної політики,
яка в окремих економічних сферах (наприклад,
приватизації, державних фінансів) починає виконувати
функції не захисника інтересів суспільства, а інтересів
корпорацій.
За оцінками експертів, корпоратизація держави і
перенесення бізнесової ідеології у сферу управління 2010–
2014 рр. набули такого масштабу, що створювали загрозу
приватизації органів влади [39, с. 17–18].
3. Політизація сфери державного управління, що
мала наслідком низку негативних тенденцій і процесів:
підпорядкування при формуванні та реалізації
державної політики інтересів суспільства вузькопартійним
інтересам, зростання рівня суб‘єктивізму та популізму при
ухавленні управлінських рішень;
формальне проголошення стратегічних цілей і
планів при реальному підпорядкуванні всієї діяльності
партійних
висуванців
у
державних
структурах
вузькопартійним інтересам виборчого циклу;
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підміна через застосування партійно-квотного
принципу
в
кадровій
політиці
управлінського
професіоналізму установками політичної лояльності,
поширення у державних структурах протекціонізму та
кумівства;
розвиток неформальних механізмів в ухваленні
рішень, які ігнорують правові норми і встановлені
процедури, але захищають партійні інтереси [39, с. 18–19].
Перераховані негативні процеси, що розгортались
усередині державно-адміністративного апарату в Україні,
значною мірою були наслідком руйнування та перебудови
управлінської вертикалі 2005 року. Унаслідок політичної
заангажованості при переформатуванні державного
управління за часів В. Януковича в Україні не було
створено збалансованої, політично відповідальної системи
влади. Швидка й масштабна заміна управлінців середньої
ланки представниками нової політичної команди призвела
не лише до управлінської кризи на місцях, а й у багатьох
центральних органах влади.
Правова сфера
1. Порушення правових норм у конституційному
процесі. Після перемоги В. Януковича на президентських
виборах 2010 р. знову набрала чинності Конституція 1996
р. Це рішення, яке було ухвалене 30 вересня 2010 р.
Конституційним Судом України, суперечило чинним
правовим нормам, адже, як указувала впливова й
авторитетна європейська організація Венеціанська комісія,
ухвалення Конституційним судом рішення щодо відміни
конституційної реформи 2004 р. суперечило вердикту
цього ж суду, який у лютому 2008 р. визнав, закон про
внесення змін до Конституції України під №2222, що
передбачав парламентсько-президентську форму правління
з досить обмеженими повноваженнями голови держави,
211

уже є тілом/частиною Конституції. При цьому, як
зауважили
експерти,
ніяких
пояснень
цьому
«конституційному феномену» українські судді у своєму
вердикті не дали. Тим більше, що на думку комісії, у
практиці європейських країн навіть не було випадків, щоб
судова влада своїми рішення скасовувала попередні
редакції Конституції. Утім, пояснення такому кроку
правників були. Зокрема, у подальшому окремі судді
Конституційного суду стверджували, що на них
здійснювала тиск Адміністрація президента В. Януковича
при ухваленні рішення про повернення до президентської
форми правління [23].
Негативним, дестабілізуючим наслідком неправового
повернення до Конституції 1996 р. було те, що понад
чотири десятки законів і велика кількість актів відразу
стали неконституційними (оскільки були прийнятими на
основі Конституції із внесеними змінами від 2004 р.), що в
черговий раз зумовило розбалансування системи
стримувань і противаг та посилило напругу в суспільстві,
оскільки одні політичні сили почали вимагати відновлення
старого конституційного статусу, а інші – активно
боротися за утвердження нового.
2. Юридично невмотивоване розширення прав
Президента України. На думку Венеціанської комісії,
народ обирав В. Януковича на виконання одних
повноважень, а він, уже будучи на посаді, значно розширив
свою владу через рішення Конституційного суду.
3. Недотримання процедури створення більшості у
Верховній Раді України. Формування парламентської
більшості на основі індивідуального членства депутатів
парламенту, практика якого набула поширення за часів
президентства В. Януковича, суперечила як Конституції,
так і рішенням самого Конституційного суду, який 2008 р.
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визначав легітимним порядок формування коаліції тільки
фракціями, а вже 2010 року – і за участі окремих депутатів
[5].
4. Звуження прав і свобод громадян. Згідно із
щорічним рейтингом міжнародної неурядової організації
―Freedom House‖, яка вивчає та визначає показник індексу
свободи, враховуючи при цьому виборчий процес,
громадянське суспільство, свободу ЗМІ, державне та
місцеве управління, незалежність судової системи,
верховенство права та корупцію, Україну 2010 р. було
виключено з категорії вільних країн, до якої вона належала
п‘ять років – від 2005 до 2009 року, і віднесено до категорії
«частково вільних країн» [44]. За оцінкою міжнародної
неурядової організації «The Economist Intelligence Unit»,
яка визначає рейтинг індексу демократії на основі аналізу
виборчого процесу і плюралізму, громадянських прав і
свобод, функціонування уряду, участі в політичному житті
громадян і їхньої політичної культури, рівня корупції,
соціальної нерівності та ін., Україна 2011 р. опустилась із
67-го на 79-е місце і була віднесена до країн з «гібридним
режимом». За визначенням укладачів рейтингу, для
гібридних режимів характерні вибори зі значними
порушеннями, які часто не дають змоги вважати
їх вільними і справедливими, тиск уряду на опозицію,
поширення корупції і слабке верховенство права. У країнах
з гібридними
режимами
громадянське
суспільство
не розвинене, журналістів переслідують, є проблеми
з незалежністю судової влади [40].
5. Недостатня
розробленість
і
використання
нормативних процедур щодо правового розв‘язання
соціальних суперечностей.
6. Посилення політичних репресій, судові процеси та
ув'язнення опозиційних лідерів Ю. Тимошенко та
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Ю. Луценка, порушення негласного правила, за яким ще
ніколи в історії незалежності Української держави ніхто з
політиків не притягався до відповідальності.
Комунікативна сфера
1. Зростання ступеня тенденційності, дозованості та
вибірковості у сфері інформування народних мас про
перебіг суспільних процесів; ускладнення, незважаючи на
проголошене В. Януковичем гасло «почую кожного»,
політичної комунікації; посилення контролю за процесом
отримання, обробки і поширення інформації. 2010 р., за
даними Міжнародної організації ―Репортери без кордонів‖,
яка щорічно визначає Індекс свободи слова у 2010 р.
Україна опустилась на 42 позиції й посіла 131-е місце між
Іраком (130) та Ізраїльськими територіями (132). У
коментарі до свого Індексу свободи слова «Репортери»
назвали рейтинг України «важким падінням» та «історично
низьким
рейтингом».
Міжнародна
правозахисна
організація вважала, що Україна розплачується за численні
факти порушень свободи слова, які поширились по всій
країні з лютого 2010 р., коли В. Януковича було обрано
президентом [38].
2. Відсутність дієвого комунікативного механізму
зворотного зв'язку між владою та народом, реальних
важелів впливу громадян на політику держави, блокування
процесу формування громадянського суспільства і, як
наслідок, зростання їх невдоволеності та протестних
настроїв.
3. Обмеження права громадян на висловлення
власних думок і реалізацію інтересів, звуження соціальних
каналів для вираження різноманітних протестів, легалізації
конфліктів і вмілого ними керування. Зокрема, відповідно
до ухваленого 17 листопада 2011 р. Верховною Радою
України Закону України «Про вибори народних депутатів
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України» було знято графу «Не підтримую жодного з
кандидатів» і виборець втратив можливість виражаючи
власне невдоволення, голосувати проти всіх. Аналізуючи
наслідки цього політичного кроку владних структур, газета
«День» зазначала: «...справжня демократія починається не
там і не тоді, де і коли вводяться демократичні процедури,
а саме там і тоді, де і коли виникає внутрішня
громадянська свобода і відповідальність людини!
Демократичні ж механізми лише більш-менш достовірно
відображають рівень громадянськості, що існує в
суспільстві. Не проголосувати ні за одного із
запропонованих кандидатів, якщо вони виявляються
негідними, – не є вчинком аморальним, безвідповідальним,
як це часто стверджується і не лише представниками
чинного політичного режиму. Ні, це – вчинок саме
вільного громадянина! Аморально ж і безвідповідально
якраз навпаки ‒ проголосувати за «менше зло». Тобто, по
суті – саме за ЗЛО! Це – вчинок раба!.. Демократія вільних
людей дозволяє їм вибрати собі слугу, демократія рабів –
господаря"[15].
Соціально-психологічна сфера
1. Посилення тенденції переростання політичного
невдоволення в політичне відчуження, що виявилось у
високому рівні недовіри народу до владних структур. Уяву
про цей процес дають результати опитування, проведеного
у липні 2013 р., під час якого громадяни України
оцінювали ключові параметри діяльності режиму В.
Януковича:
Якою
мірою
діюча
влада
відстоює
загальнонаціональні інтереси? – зовсім не відстоює або
відстоює лише для видимості – 68,9%; відстоює
посередньо – 22,0%; відстоює добре або повністю – 4,3%;
складно відповісти – 4,7%.
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Якою
мірою
чинна
влада
зміцнює
загальноукраїнську злагоду-єдність? – зовсім не зміцнює
або зміцнює лише для видимості – 68,4%; зміцнює
посередньо – 20,8%; зміцнює добре або повністю – 4,0%;
складно відповісти – 6,8%.
Якою мірою чинна влада з‘ясовує питання
підвищення добробуту населення та зменшення соціальної
нерівності? – зовсім не з‘ясовує або з‘ясовує лише для
видимості – 82,7%; розв‘язує посередньо – 11,1%; –
з‘ясовує добре або повністю – 2,1%; складно відповісти –
3,9% [41, с. 452].
У цьому контексті цілком закономірними є
і
результати
соціологічних
досліджень,
проведених
наприкінці 2013 року, які засвідчили, що Верховній Раді
України не довіряли 45,1% населення, Президенту
України – 45%, судам – 44,9%, значною була і недовіра до
міліції – 70% [49, с. 49].
2. Зростання рівня соціальної напруженості та
готовності до протестних акцій, що свідчило про наявність
гострої передконфліктної ситуації. Ключовим показником,
у цьому контексті, є індекс дестабілізаційності протестного
потенціалу, що включає перелік акцій протесту, серед яких
людина виокремлює лише ті, у яких вона готова брати
особисту участь. «Критичне» значення індексу дорівнює
4,4 бали, що «сигналізує» про готовність населення до
масових акцій протесту. Порівняно з 2004 р., коли
напередодні масових виступів цей індекс був на рівні 2,6
бали, 2013 р. стався сплеск протестних настроїв, значення
індексу перевищило критичну межу і сягнуло рівня 4,6
[20].
3. Пришвидшення процесу набуття громадянами
України власної національної, політико-громадянської та
соціокультурної ідентичності, що включає усвідомлення
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своєї національної належності, ідентифікацію себе як
громадянина української держави, визнання та чітку
орієнтацію на певну систему соціо-культурних цінностей.
Якщо 2009 р. за даними соціологічних опитувань 32%
респондентів
виявили
власну
загальноукраїнську
ідентичність, то 2012 р. майже половина – 48,4 %, а 2013 р.
– вже 95 % опитаних ідентифікували себе як громадяни
України, а 84,5 % респондентів вважали себе патріотами
України [7, 41, 46]. Усвідомлення власної ідентичності
сприяло організованості та активності у відстоюванні
спільних соціально-економічних, політичних та культурноціннісних інтересів.
Міжнародна сфера
1. Непослідовність
і
коливання
зовнішньополітичного курсу України, його залежність від зміни
політичної кон‘юнктури в країні.
2. Використання Росією і США України в якості
інструмента впливу в боротьбі за геополітичну першість.
3. Хвиля кольорових (оксамитових) революцій у
деяких державах пострадянського простору, яка не лише
створила якісно нову геополітичну реальність, а й
накопичила значний досвід масштабних трансформації
політичних систем.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, унаслідок
бурхливих подій наприкінці 2013 р. в Україні різко
загострилося
протиборство
політичних
суб‘єктів,
зумовлене протилежністю їх політичних інтересів,
цінностей і поглядів; з великим прискоренням почав
виявляти себе комплекс суспільних суперечностей і
конфліктів, що зрештою і зумовив вибух Революції
гідності. Найбільше загострилися три основні типи
політичних конфліктів:
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1. Конфлікти інтересів. Вони мали політичний,
економічний і соціальний складники. Політичний –
надмірна концентрація влади в руках президента;
порушення рівноваги сил між виконавчою, законодавчою
та судовою гілками влади; незбалансованість повноважень
між центральними та місцевими органами влади; політичні
репресії; економічний – здійснення економічної політики
без урахування потреб соціального розвитку; гальмування
реформ; посилення корупції; помітне збільшення
зовнішнього боргу; концентрація важелів впливу, ресурсів
і фінансів у руках олігархічних груп; соціальний –
наростання зубожіння малозабезпечених верств населення;
загальне зниження рівня життя; збільшення розриву в
доходах між найбагатшими і найбіднішими частинами
населення; штучне стримування розвитку «середнього
класу».
2. Конфлікти цінностей. Виникли вони через
суперечності між тяжінням влади до авторитарних форм
правління та наростаючими виявами громадянського
суспільства.
3. Конфлікти ідентичностей. Їхня суть полягає в тому,
що якась частина мешканців країни ототожнює себе з
певною групою (етнічною, релігійною, мовною), а не з
суспільством (державою) загалом. В Україні конфлікти
ідентичностей поглиблювалися від 1991 р. кожної виборної
кампанії: конкурувальні на виборах політичні сили для
мобілізації свого потенційного електорату розколювали
Україну на «Схід» та «Захід», активно використовуючи
мовну і релігійну проблеми.
Гострі конфлікти та суперечності в різних сферах
суспільного життя не просто підвищували рівень
протестного потенціалу і схильності народних мас до
революційних дій, а й, накладаючись один на один,
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резонуючи, взаємно посилювались і породжували нові, що
зрештою і зумовило суспільний вибух – Революцію
гідності.
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Boyko O.D. Prerequisites and reasons of «Dignity
revolution» (an attempt of complex analysis). The article
analyzes precisely the preconditions and reasons for the
«Dignity Revolution». The author substantiates the idea that
the revolutionary explosion was caused by an aggravation of a
complex of contradictions and conflicts in various spheres of
public life. Problems in the socio-economic sphere are
considered – slowdown of economic growth; unbalanced
financial system; the establishment of an oligarchic model of
management; implementation of reforms towards the
development of state-oligarchic capitalism; artificial
retardation of the formation of the middle class; strengthening
the process of redistribution of property; narrowing of
economic freedoms; increasing corruption; deepening of social
stratification. A complex of contradictions in the political
sphere is analyzed – the contradictory evolution of the nature
of the oligarchic-clan political regime; strengthening the
tendencies of authoritarianism and centralization of power in
the model of political control; the potential and opportunities
of the organized opposition.
Conflict potential in the legal sphere was revealed and
characterized – violation of legal norms in the constitutional
process; restriction of rights and freedoms of citizens;
insufficient development and use of normative procedures for
230

legal solution of social contradictions; strengthening political
repressions. Research factors in the communicative sphere are
perspective tendencies, expediency and probabilities in the
process of informing the masses about the situation in society;
lack of effective communicative mechanism of feedback
between the authorities and the people; restriction of the right
of citizens to choose their own opinions and realization of
interests. The contradictory tendencies of the development of
the social-psychological sphere are analyzed – the
intensification of the overgrowth of political dissatisfaction
with political exclusion; increase of the level of social tension
and readiness for protest actions; accelerating the process of
acquiring Ukrainian citizenship of their own national, political,
civic, and socio-cultural identities. The sharpening of problems
in the international sphere is marked – inconsistency and
fluctuations of the foreign policy course of Ukraine; the use of
Russia and the United States of America as an instrument of
influence in the struggle for geopolitical primacy; the nature
and effects of the influence on the world development of color
revolutions.
Keywords:
revolution,
transformation,
causes,
preconditions, destabilization, contradiction, conflict, process,
protest.
Бойко А.Д. Предпосылки и причины Революции
достоинства (попытка комплексного анализа). В
статье комплексно проанализированы предпосылки и
причины Революции достоинства. Исследованы проблемы
в социально-экономической сфере – замедление темпов
роста
экономики;
разбалансирование
финансовой
системы;
утверждение
олигархической
модели
хозяйствования; усиление процесса перераспределения
собственности; сужение экономических свобод; усиление
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коррупции;
углубление
социального
расслоения.
Проанализирован комплекс противоречий в политической
сфере
–
противоречивую
эволюцию
природы
олигархически-кланового политического режима; усиление
авторитаризма в модели политического управления;
потенциал и возможности организованной оппозиции.
Выявлены и охарактеризованы конфликтный потенциал в
правовой сфере – нарушение юридических норм в
конституционном процессе; сужение прав и свобод
граждан; усиление политических репрессий. Исследованы
дестабилизирующие факторы в коммуникативной сфере –
рост степени тенденциозности, дозированности и
избирательности в процессе информирования народных
масс о ситуации в обществе; отсутствие действенного
коммуникативного механизма обратной связи между
властью и народом; ограничения права граждан на
высказывание собственных мнений и реализацию
интересов).
Проанализированы
противоречивые
тенденции развития социально-психологической сферы ‒
перерастание политического недовольства в политическое
отчуждение; рост уровня социальной напряженности и
готовности к протестным акциям; ускорение процесса
приобретения
гражданами
Украины
собственной
национальной, политико-гражданской и социокультурной
идентичности. Выделены проблемы в международной
сфере
‒
непоследовательность
и
колебания
внешнеполитического курса Украины; использование
Россией и США Украины в качестве инструмента влияния
в борьбе за геополитическое первенство; характер и
последствия влияния на мировое развитие цветных
революций.
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Ключевые слова: революция, трансформация,
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Л-24
Лопушинський І.П., м. Херсон
РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА ПАРТИСИПАТИВНОЇ
ДЕМОКРАТІЇ
Розглядаються теоретичні основи існування та
застосування партисипативної демократії (демократії
участі), зокрема вчення про референдуми; подано
історичні відомості про референдуми; аналізуються
законодавчі засади та перспективи розвитку нормативноправових актів щодо проведення загальнонаціонального та
місцевих референдумів як у країнам Європейського Союзу,
так і в Україні; розроблено рекомендації щодо посилення
інституту партисипативної демократії, насамперед
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів в
умовах реалізації євро- та євроінтеграційної політики
Української держави, спричиненої змінами, внесеними до
Конституції України Законом України від 07 лютого 2019
року «Про внесення змін до Конституції України (щодо
стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного
договору)»,
ініційованим
Президентом України.
Ключові
слова:
партисипативна
демократія
(демократія участі), місцева демократія, референдум,
загальноукраїнський і місцеві референдуми.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Як відомо, основою організації та здійснення
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державної влади є принцип народного суверенітету, що
зафіксований у переважній більшості основних законів і
ма, по суті, універсальне значення. Сучасне трактування
ідеї народного суверенітету було запропоноване Ж. Ж. Руссо, який виходив з так званого «суспільного
договору» і визнавав існування «загальної волі», або волі
народу [1].
В умовах сьогодення ідея народного суверенітету, що
історично відіграла видатну роль у державно-правових
перетвореннях, розглядається як своєрідний постулат, який
передбачає
народовладдя.
Реалії
свідчать,
що
конституційне закріплення ідеї народного суверенітету
зумовлює впровадження певних механізмів її реалізації, що
охоплюються поняттями безпосередньої демократії і
представницької демократії.
Як відомо, основними формами безпосередньої
демократії є вибори та референдуми. В умовах
трансформації політичної системи України інтерес
науковців, політиків, значної частини суспільства
посилюється саме до конкретних виявів прямої демократії,
вагомою формою якої є референдум. Акти прямого
народовладдя постають важливими джерелами сучасного
конституційного права країн з демократичним режимом,
зокрема й України. Відповідні правові акти мають велике
значення для більшості держав і націй, оскільки саме
рішення референдумів у загальновизнаний демократичний
спосіб легітимізували незалежність багатьох країн світу,
надали чинності їх конституціям, уладнали територіальні
суперечки, з‘ясували питання адміністративних реформ та
оптимізували їх адміністративно-територіальний устрій,
визначили ставлення різних держав світу щодо участі в
таких міжнародних організаціях, як ЄС, НАТО тощо.
Водночас ступінь реального демократизму референдуму
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залежить від політичного режиму країни, наявних
політичних обставин та умов, за яких він проводиться.
В Україні інститут референдуму зафіксовано на
конституційному рівні. Засади за змістом цього інституту
визначено в Розділах ІІІ і ХІІІ Основного Закону [2].
Упродовж 03 липня 1991 – 06 листопада 2012 років у нашій
державі був чинним Закон «Про всеукраїнський та місцеві
референдуми» [3], а протягом 06 листопада 2012 – 26
квітня 2018 рр. ‒ «Про всеукраїнський референдум» [4].
Водночас Закон «Про всеукраїнський та місцеві
референдуми» [3] втратив чинність у зв‘язку з ухваленням
Закону України «Про всеукраїнський референдум» [4],
який,
своєю
чергою,
відповідно
до
рішення
Конституційного суду України від 26 квітня 2018 року №4р/2018 [5] теж став нечинним.
Саме тому відсутність наразі в Україні законів про
всеукраїнський і місцевий референдуми спричиняє різного
роду політичні спекуляції, спроби декларувати в програмах
політичних партій і навіть кандидатів на посаду
Президента
України
проведення
різного
роду
всеукраїнських і місцевих референдумів, а часом і
намагання проводити незаконні референдуми на місцях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім
часом до висвітлення проблеми партисипативної
демократії, зокрема проведення всеукраїнських і місцевих
референдумів, зверталися С. Дерев‘янко (вивчав поняття
«місцевий референдум» у новітній українській політикоправовій думці, 2012 р.) [6]; Л. Валюх (аналізувала поняття
«інститут референдуму» в теоріях демократії, 2013 р.) [7];
Палєєва Ю. (розглядала історію і сучасність референдуму
як загальновизнаного демократичного інституту, 2013 р.)
[8]; В. Маркітантов та В. Нечитайло (узагальнили
зарубіжний і вітчизняний досвід проведення референдумів
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як форми прямої демократії, 2015р.) [9]; В. Шаповал
(розкрив загальні питання інституту «національний
референдум»,
правове
регулювання
національного
референдуму в Україні порівняно з міжнародним досвідом,
2016 р.) [10]; С. Білан (досліджував регулювання
референдуму в європейському праві, 2017 р.) [11];
Т. Кравченко (описала місцевий референдум як форму
партисипативної демократії, 2019 р.) [12] та ін.
Формування мети статті, постановка завдання.
Мета роботи – дослідити сутність і види референдумів, їх
конституційні межі, законодавчі засади організації й
проведення, перспективний європейський досвід цієї
форми волевиявлення народу, який може бути
використаний в Україні після ухвалення й набуття
чинності законів «Про всеукраїнський референдум» [13] і
«Про місцевий референдум» [14].
У нашій статті слід виконати такі завдання:
розглянути теоретичні основи існування та застосування
партисипативної демократії (демократії участі), зокрема
вчення про референдуми; подати історичні відомості про
референдуми; проаналізувати законодавчі засади та
перспективи розвитку нормативно-правових актів щодо
проведення всенародного та місцевих референдумів як у
країнах Європейського Союзу, так і в Україні; розробити
рекомендації органам влади щодо посилення інституту
партисипативної демократії, насамперед проведення
всеукраїнських і місцевих референдумів в умовах
реалізації євро- та євроінтеграційної політики Української
держави.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
словниках і довідниках з політології та історії політичних
учень, термін «партисипативна демократія» (Participatory
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Democracy) розглядається як процес залучення широкого
кола учасників до формування та функціонування
відповідних політичних систем. Етимологічне коріння
терміна «демократія» (гр. Demo і Kratos) ґрунтується на
тому, що пересічна людина перебуває при владі і таким
чином усі громадяни залучені до процесу державного
управління. Утім, традиційні представницькі демократії
прагнуть упорядкувати участь громадян у голосуванні, у
наслідок чого фактичне управління державними справами
здійснюється політиками [15].
Серед різних форм демократії дослідники та вчені
виокремлюють як вищу т. зв. «партисипативну
демократію» – коли громадяни беруть участь (participate,
англ. – брати участь) у процесі ухвалення управлінських
рішень, зокрема й на місцевому рівні [16].
Демократія участі (інакше: демократія співучасті,
партисипативна, партисипаторна демократія) – це такий
вид демократії, який передбачає безпосередню участь
членів територіальної громади в управлінні громадою
(або: громадян – в управлінні державою), тобто в процесах
підготовки, ухвалення управлінських рішень і контролю за
їх реалізацією [17].
За Енциклопедичним словником з державного
управління, місцева демократія – це сукупність форм
реалізації територіальними громадами права на владу через
інститути місцевого самоврядування. Основними формами
місцевої демократії є місцеві вибори, місцеві референдуми
та опитування, загальні збори громадян, місцеві ініціативи
та громадські слухання. Місцева демократія дає змогу
забезпечити безпосередню участь громадян у розв‘язанні
місцевих проблем, сприяє підвищенню транспарентності
місцевого самоврядування. Особливості реалізації місцевої
демократії в окремих територіальних громадах можуть
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визначатися відповідними статутами [18, с. 135].
За визначенням Нового словника іншомовних слів
референдум (лат. referendum – те, що повинне бути
повідомлене) – всенародне голосування, що проводиться з
певного важливого державного питання [19, с. 531].
Енциклопедичний словник з державного управління
подає таке визначення дефініції «референдум». Це
всенародне голосування (опитування) у найважливіших
питаннях державного або суспільного життя, одна із форм
прямої демократії [18, с. 619].
За визначенням Л.Д. Коровіної, референдум (лат. –
те, що повинно бути повідомлено) – спосіб розв‘язання
через голосування кардинальних проблем загальнонаціона
льного (ухвалення конституції) і місцевого значення,
інших важливих законів чи внесення до них змін.
Референдум є одним з важливих інститутів безпосередньої
демократії,
який
проводиться
для
забезпечення
народовладдя – особистої участі громадян у керівництві
державою і місцевими справами [20].
Всеукраїнський референдум – це спосіб ухвалення
громадянами України через голосування законів України,
інших рішень загальнодержавного значення. Він
призначається Верховною Радою України або Президентом
України. Всеукраїнський референдум проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох
мільйонів громадян України, які мають право голосу, за
умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано
не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто
тисяч підписів у кожній області.
Місцевий
референдум
–
спосіб
ухвалення
громадянами України, які постійно проживають на
території
відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці, рішень з найважливіших питань місцевого
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значення.
Його
призначають
органи
місцевого
самоврядування на вимогу не менше половини депутатів
від загального складу, або якщо цього вимагає 1/10 частина
громадян України, які постійно проживають на відповідній
території і мають право голосу.
Референдум і вибори мають загальний метод
здійснення – голосування, проте різняться своїм
предметом. Вибори проводяться для визначення особи
(чи кола осіб), які, на думку більшості виборців, найбільш
гідна (гідні) обіймати виборну посаду. Завдання
референдуму – з‘ясування важливих питань, не пов‘язаних
із наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Це
можуть бути затвердження, зміна чи скасування законів,
розв‘язання проблем територіального устрою в межах
держави тощо.
Залежно від тих чи інших ознак референдуми
поділяються на певні види.
1. За юридичною силою результатів розрізняють
імперативний
і
консультативний
референдуми.
Імперативний референдум ‒ це референдум, результати
якого набувають найвищої юридичної сили й не
потребують затвердження Верховною Радою України.
Консультативний референдум – це референдум,
результати якого не мають юридичної сили й покликані
тільки виявити думку населення на те чи інше питання.
Цей вид референдумів ще називають всенародним
(місцевим) опитуванням. Його рішення потребують
затвердження Верховною Радою України.
2. За предметом голосування референдуми поділяють
на конституційні й законодавчі. Конституційний
референдум проводиться щодо ухвалення Конституції або
внесення до неї змін. Законодавчий референдум
проводиться з метою ухвалення законів, що регулюють
240

найважливіші аспекти державного й суспільного життя.
3. За територіальною ознакою розрізняють
загальнодержавні і місцевий референдуми.
Слід зазначити, що інститут референдуму було
започатковано ще в Стародавньому Римі, проте датою
проведення першого референдуму вважають 1439 рік, а
його батьківщиною – Швейцарію, зокрема кантон Берн.
Відтак проведення референдумів стало передбачатися
законодавчими органами багатьох країн. Наприклад, у
США після ухвалення Декларації незалежності (1776)
конституційні конвенти штатів Массачусетс і НьюГемпшир запропонували виборцям для схвалення проекти
конституцій, розроблені законодавчими органами штатів.
1778 р. виборці Нью-Гемпширу відкинули запропонований
конституційним конвентом проект конституції. Новий
проект її було схвалено 1784 р. Схожа практика
поширилася на штат Нью-Йорк, що 1821 року став першим
штатом за межами Нової Англії, який подав основний
документ на розгляд електорату [21, с. 276].
Назвемо найвідоміші відомі референдуми, що
відбулись у Європі останнім часом. Це референдуми,
пов‘язані із розширенням Європейського Союзу (1973,
1995, 2004, 2013 рр.); референдум з питань Європейської
Конституції, який пройшов у низці європейських державкраїн ЄС упродовж 2005 року; референдум у Нідерландах
щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Євросоюзом (06 квітня 2016 р.); референдум щодо
членства Великої Британії в ЄС (т. зв. Brexit), що відбувся
23 червня 2016 року; нелегальний референдум в
Автономній області Каталонія щодо незалежності від
Іспанії (01 жовтня 2017 року) та ін.
Інститут
місцевих
референдумів
закріплено
законодавством більшості країн Європейського Союзу.
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При цьому порядок проведення таких референдумів
визначається далеко не завжди спеціальними законами – у
низці держав організація та проведення референдумів на
місцях регламентується законодавством про місцеве
самоврядування або про місцеві органи виконавчої влади.
У деяких державах Євросоюзу можливість проведення
місцевих
референдумів
передбачено
також
на
конституційному рівні.
У багатьох країнах ЄС (Бельгія, Данія, Естонія,
Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Швеція)
результати місцевих референдумів мають винятково
консультативне значення; винятково імперативне значення
місцеві референдуми мають лише в окремих країнах
(Болгарія, Франція, Іспанія).
У переважній більшості країн ЄС на місцеві
референдуми можуть виноситись питання, зараховані до
компетенції місцевого самоврядування, і питання,
пов‘язані
з
переглядом
меж
адміністративнотериторіальних одиниць.
У федеративних державах на референдуми
виносяться конституції (статути) суб‘єктів федерації. Як і
на загальнонаціональних референдумах, предметом
місцевого референдуму здебільшого не можуть бути
фіскальні питання (крім Ірландії).
У всіх країнах на місцеві референдуми не виносяться
питання, зараховані до загальнодержавної компетенції.
Щодо дострокового припинення повноважень органів і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
через
проведення референдумів, то відповідне питання в різних
державах врегульовується по-різному – в одних (Чехія,
Угорщина, Польща, Австрія) закон передбачає таку
можливість, в інших (Бельгія) – ні.
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У більшості країн ЄС підходи до регулювання
передреферендумної агітації, формулювання питань,
фінансування, організації референдумного процесу є
однаковими як для загальнонаціональних, так і для
місцевих референдумів.
Умови і порядок проведення референдумів в Україні
визначаються відповідно до Конституції України [2],
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» [22],
Закону України «Про всеукраїнський референдум» [4]
(втратив чинність) і «Про всеукраїнський та місцевий
референдум» [3] (втратив чинність).
Водночас зараз у Верховній Раді зареєстровано
проект Закону України «Про всеукраїнський референдум»
від 23 червня 2015 року №2145а, включений до порядку
денного пленарних засідань Верховної Ради України за
№2679‒VIII від 07 лютого 2019 року [13], і проект Закону
України «Про місцевий референдум» від 08 липня 2015
року №2145а‒3, включений до порядку денного пленарних
засідань Верховної Ради України 07 лютого 2019 року за
№2679‒VIII [14].
Конституція України закріпила основні форми
безпосередньої демократії: вибори і референдум, не
виключаючи при цьому й інші форми. Наприклад,
у діяльності місцевого самоврядування можливі збори і
сходи громадян, що регламентуються Положенням про
загальні збори громадян за місцем проживання в Україні,
затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17
грудня 1993 року №3748‒XII [23].
Далі зупинимося на Всеукраїнських референдумах,
що відбулися в Україні впродовж років незалежності. За
історію незалежності Україна знала всього два
всеукраїнських референдуми.
1 грудня 1991 року в нашій державі проходив
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Всеукраїнський референдум, що підтвердив Акт про
державну незалежність країни, який ухвалила Верховна
Рада України 24 серпня 1991 року. На цьому референдумі
український народ переконливою більшістю голосів (90,32
відсотка тих, хто взяв участь) легітимізував утвердження
України як суверенної і незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави.
16 квітня 2000 року відбувся другий Всеукраїнський
референдум – опитування думки громадян України з
приводу реформи системи державного управління.
Референдум було ініційовано Президентом України
Леонідом Кучмою та організовано Центральною виборчою
комісією на основі «народної ініціативи» населення всієї
країни. Проте цю «ініціативу» було розкритиковано як
намагання олігархів з оточення Леоніда Кучми зберегти
владу і перешкодити Вікторові Ющенку, який на той
момент був популярним політиком, перемогти на
наступних президентських виборах. Опозиційні партії
намагались оскаржити законність цього референдуму.
На референдум було винесено чотири питання, які
стосувалися: обмеження депутатської недоторканності;
установлення
додаткових
підстав
для
розпуску
Президентом України Верховної Ради; зменшення
кількості народних депутатів від 450 до 300; формування
двопалатного парламенту.
За офіційними даними, на всі чотири поставлені
питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 до
89,9%), проте відповідні зміни до законодавства так
Верховною Радою і не було внесено.
Розглянемо проведення в незалежній Україні
місцевих референдумів. Як відомо, місцевий референдум є
одним з основних засобів участі в місцевих справах. Право
на нього, серед іншого, закріплено статтею 38
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Європейської Хартії місцевого самоврядування [24], а
також у Додатковому протоколі до Європейської Хартії
місцевого самоврядування, у статті 2 якого йдеться про те,
що держава має забезпечити створення «процедур
залучення людей, які можуть включати консультаційні
процеси, місцеві референдуми й звернення». Правова
регламентація
питань
організації
і
проведення
референдумів в Україні здійснюється Конституцією
України (статті 72‒74) [2]. Окремі питання організації
місцевих референдумів регламентується також Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття
7) [22].
Статистика проведення місцевих референдумів від
1991 до 2019 року свідчить, що навіть у межах де-факто
нечинного з 2012 року Закону «Про всеукраїнський та
місцевий референдуми» [3] в Україні відбувся 151
місцевий референдум (135 з яких були успішними) [25].
Ураховуючи той факт, що за цей час відбулося лише два
всеукраїнські референдуми (1991 і 2000 рр.), результати
другого, як уже зазначалося, так і не було закріплено
законодавчо, можна стверджувати про достатній рівень
політичної культури України у сфері місцевої прямої
демократії.
Чи не найперший випадок місцевого сепаратизму на
референдумі показало Закарпаття. 1 грудня 1991 року,
одночасно з Всеукраїнським референдумом і виборами
Президента України, у цій області відбувся і місцевий
референдум, згідно з результати якого 78 відсотків тих, хто
проголосував, ствердно відповіли на питання «Чи бажаєте
Ви, щоб Закарпаття отримало статус самоврядної території
як суб‘єкта у складі незалежної України і не входило в
будь-які інші адміністративно-територіальні утворення?».
Центральна українська влада тоді проігнорувала
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результати цього незаконного обласного плебісциту.
Аналогічно до нього поставилось і міжнародне
співтовариство.
І вже 2014 року, відповідно до заяв деяких засобів
масової інформації, на фоні хвилі сепаратизму на Сході
України, рух за автономію Закарпаття активізувався
вдруге. Так, за інформацію українських правоохоронних
органів, два радикальні угрупування (Кротон і
Карпатороси) планували провести ще один референдум
про незалежність Закарпаття. 14 квітня 2014 року Петро
Гецко, один із лідерів русинів, заявив про визнання т. зв.
«Мережевим
урядом
Підкарпатської
Русі»
самопроголошених «Луганської» та «Донецької Народних
Республік».
Згодом, 5 квітня 2016 року, Закарпатська обласна
рада на третій сесії VIІ скликання ухвалила ще й рішення
№259 «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
внесення змін до Конституції України та законів України з
метою надання широких адміністративних і фінансових
повноважень органам місцевого самоврядування».
Отже, як видно, відсутність нині правового
регулювання проведення місцевих референдумів породжує
правовий нігілізм і спроби провокативного використання
цього механізму. Прикладом цього є проведення
неконституційного та протиправного так званого
«референдуму» в Криму (16 березня 2014 року. – Л.І.),
який не визнаний міжнародною спільнотою, а також
спекуляції сепаратистських провокаторів щодо проведення
подібних «референдумів» в окремих областях України,
зокрема референдуми на Донеччині та Луганщині 2014
року – три референдуми, що були проведені
терористичними угрупованнями т. зв. «ЛНР» та «ДНР» 11
травня 2014 року під час початку окупації в деяких
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населених пунктах Донецької і Луганської областей. Ще
один референдум, як жарт, було організовано особами,
близькими до українського олігарха, тодішнього голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря
Коломойського. «Референдум» передбачав приєднання
Донецької області до Дніпропетровської.
Усі ці референдуми було проведено всупереч
Конституції
України,
із системними
порушеннями
ґрунтовних міжнародних принципів і процедур проведення
референдумів. Вони є нелегітимними, їх результати не
було визнано українською владою, а також Європейським
Союзом і США.
Водночас, недосконалість правової регламентації
організації та проведення місцевих референдумів
перешкоджає широкій участі населення в місцевому
самоврядуванні, стримує розвиток громадської ініціативи,
зростання соціальної активності членів територіальних
громад.
Референдум за народною ініціативою є вищою
формою
здійснення
Українським
народом
або
територіальними громадами правовим способом ухвалення
поправок до Конституції України, ухвалення законів та
інших актів загальнодержавного і місцевого значення,
реалізації громадянами України права брати участь в
управлінні державними та місцевими справами. Водночас
місцевий референдум за народною ініціативою є вищою
формою
здійснення
територіальною
громадою
(територіальними громадами) місцевого самоврядування,
способом реалізації громадянами України наданого їм
Конституцією України права самостійного з‘ясування
питань місцевого значення. Місцевий референдум – є
також формою вирішення територіальною громадою
питань
місцевого
значення
шляхом
прямого
247

волевиявлення.
Предметом місцевого референдуму може бути будьяке питання, зараховане Конституцією України [2],
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
[22] до компетенції інституту місцевого самоврядування.
На місцевий референдум не може бути винесено питань,
зарахованих законом до відання органів державної влади.
Рішення,
ухвалені
місцевим
референдумом,
є обов‘язковими для виконання на відповідній території.
Порядок
призначення
та
проведення
місцевого
референдуму, а також перелік питань, що з‘ясовуються
винятково референдумом, мають визначатися законами про
референдуми [3; 4], які, як уже зазначалося, зараз втратили
чинність.
Водночас українське законодавство містить прямі
вимоги щодо обов‘язковості проведення місцевих
референдумів у разі:
− добровільного об‘єднання (або виходу зі складу)
територіальних громад (п. 3 статті 6 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні») [22];
− ухвалення рішення про розміщення ядерних установок
і об‘єктів (згідно з абзацом четвертим статті 5 Закону
України «Про порядок прийняття рішень про розміщення,
проектування, будівництво ядерних установок і об‘єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення») [26];
− перейменування географічних об‘єктів, а також
присвоєння їм імен видатних державних або громадських
діячів, представників науки, культури чи інших осіб,
діяльність яких не пов‘язана з відповідними об‘єктами
(стаття 5 Закону України «Про географічні назви») [27].
Новітнє визначення поняття «місцевий референдум»
має ґрунтуватися на досягненнях європейської та
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української політико-правової думки, представниками якої
запропоновано основні концептуальні розробки в цьому
напрямку.
Цілісне наукове визначення досліджуваного поняття
В. Погорілко та В. Федоренко сформулювали ще 2000 року
в монографії «Референдум в Україні: історія та
сучасність»: «Місцеві референдуми – це безпосереднє
(пряме) волевиявлення територіальних громад щодо
ухвалення рішень з питань місцевого значення шляхом
прямого голосування членів цих громад. За своєю сутністю
місцеві референдуми є формою безпосередньої прямої
локальної (місцевої) демократії, здійснення місцевої
публічної
влади
безпосередньо
територіальними
громадами в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць» [28].
Варте також уваги визначення О.В. Прієшкіної:
«Місцеві референдуми в Україні – це вища, пріоритетна
форма безпосереднього волевиявлення територіальної
громади щодо вирішення питань місцевого значення
шляхом голосування в межах повноважень, визначених
Конституцією і законами України» [29].
Спробу підсумувати всі наявні в українській
управлінсько-правовій
думці
поняття
місцевого
референдуму здійснив С.М. Дерев‘янко. При цьому він
зазначив, що місцевий референдум – це конституційний
політико-правовий інститут, який є пріоритетною формою
безпосереднього здійснення місцевої демократії, що
полягає в ухваленні громадянами України, які мають право
голосу і які є членами відповідної територіальної громади,
шляхом таємного голосування рішень з найважливіших
питань, віднесених Конституцією України і законами
України до відання місцевого самоврядування, мають вищу
юридичну силу щодо
актів
органів місцевого
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самоврядування та їх посадових осіб і є обов‘язковими для
виконання на відповідній території [6].
В Енциклопедії державного управління подається
декілька тлумачень досліджуваної дефініції: 1) місцевий
референдум (англ. regional referendum, латин. referendum –
те, що має бути повідомлено) – форма ухвалення
територіальною громадою рішень з питань, що належать до
відання місцевого самоврядування, шляхом прямого
голосування. Це засіб безпосереднього вирішення
територіальними
громадами
питань
місцевого
самоврядування, тобто питань (справ), що випливають із
колективних інтересів місцевих жителів – членів
відповідної територіальної громади, у межах повноважень,
визначених Конституцією України [30]; 2) місцевий
референдум – інститут безпосередньої демократії, форма
вирішення територіальною громадою питань місцевого
значення шляхом прямого волевиявлення [31].
У науковій літературі класифікація місцевих
референдумів здійснюється з використанням широкого
кола критеріїв, а це, у свою чергу, зумовлює виокремлення
значної кількості видів референдумів, а саме: 1. За
правовими
наслідками
результатів,
референдум
класифікується як консультативний (кінцева мета ‒
виявлення позиції виборців з питання, що належить до
компетенції органів місцевого самоврядування) або
імперативний (рішення якого є обов‘язковими до
виконання). 2. З погляду способу проведення референдум
класифікується як обов‘язковий (предметом якого є
питання, що вирішується виключно за допомогою
референдуму) та факультативний (питання референдуму
може вирішуватися шляхом референдуму або в інший
правовий спосіб). 3. Відповідно до того, хто є ініціатором
місцевого референдуму: він може бути петиційним
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(ініціатор ‒ територіальна громада) або адміністративним
(ініціатор ‒ орган державної влади або орган місцевого
самоврядування). 4. За характером ухваленого рішення
місцевий
референдум
може
класифікуватися
як
ратифікаційний (на який виноситься питання затвердження
рішення
органу
місцевого
самоврядування)
або
скасовувальним (на який виноситься питання скасування
рішення органу місцевого самоврядування) [32].
Інститут
місцевих
референдумів
закріплено
законодавством у більшості країн ЄС. При цьому порядок
проведення таких референдумів визначається далеко не
завжди спеціальними законами – у окремих державах
організація та проведення референдумів на місцях
регламентується
законодавством
про
місцеве
самоврядування або про місцеві органи виконавчої влади.
У деяких державах Європейського Союзу можливість
проведення місцевих референдумів передбачено також на
конституційному рівні. У багатьох країнах ЄС (Бельгія,
Данія, Естонія, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди,
Швеція) результати місцевих референдумів мають
винятково
консультативне
значення;
винятково
імперативне значення місцеві референдуми мають лише в
окремих країнах (Болгарія, Франція, Іспанія). У переважній
більшості країн ЄС на місцеві референдуми можуть
виноситися питання, зараховані до компетенції місцевого
самоврядування, і питання, пов‘язані з переглядом меж
адміністративно-територіальних одиниць. У федеративних
державах на референдуми виносяться конституції (статути)
суб‘єктів федерації. Як і на загальнонаціональних
референдумах, предметом місцевого референдуму в
більшості випадків не можуть бути фіскальні питання (крім
Ірландії). У всіх країнах на місцеві референдуми не
виносяться питання, зараховані до загальнодержавної
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компетенції. Щодо дострокового припинення повноважень
органів і посадових осіб місцевого самоврядування через
проведення референдумів, то відповідне питання в різних
державах урегульовується по-різному – в одних (Чехія,
Угорщина, Польща, Австрія) закон передбачає таку
можливість, в інших (Бельгія) – ні. У більшості країн ЄС
підходи до регулювання передреферендумної агітації,
формулювання
питань,
фінансування,
організації
референдумного процесу є однаковими як для
загальнонаціональних, так і для місцевих референдумів
[33].
Ведучи мову про дальший розвиток законодавства в
Україні, О. Скрипнюк визначає положення, що мають бути
покладеними в основу правового регулювання місцевих
референдумів за народною ініціативою [34]. По-перше,
це відсутність забюрократизованих процедур збору
підписів ініціативними групами, яка передбачала б участь
посадових осіб органів місцевої влади. По-друге, це
заборона участі органів державної влади та органів
місцевого самоврядування або їх посадових осіб, органів
управління підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності в збиранні членами ініціативної групи
з місцевого референдуму підписів учасників місцевого
референдуму на підтримку ініціативи щодо проведення
місцевого референдуму. По-третє, слід чітко та
однозначно
зафіксувати,
що
рішення
місцевого
референдуму набирає чинності від дня його офіційного
опублікування, якщо в цьому рішенні не зазначено
пізніший строк набрання ним чинності. Водночас за
рішеннями місцевих референдумів має бути закріплено
вищу юридичну силу щодо актів органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб. По-четверте, з
огляду на можливі варіанти нормативного регулювання
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проведення місцевих референдумів за народною
ініціативою слід чітко закріпити такі положення: а) датою
ухвалення рішення місцевого референдуму є дата
проведення місцевого референдуму; б) рішення місцевого
референдуму є нормативно-правовим актом місцевого
самоврядування, обов‘язковим до виконання на відповідній
території; в) унесення змін, доповнень до рішень місцевого
референдуму чи його скасування проводяться лише
місцевим референдумом. По-п‟яте, законом має бути
встановлено максимальну кількість питань, що можуть
одночасно виноситися на місцевий референдум. По-шосте,
потрібно уникати запровадження складних процедур
висунення ініціативи імперативного референдуму та
утворення
відповідної
ініціативної
групи
від
територіальної громади. По-сьоме, видається доцільним
передбачити можливість проведення одночасно місцевого
референдуму та виборів до представницьких органів
різного рівня [12]. Отже, місцеві референдуми в Україні
мають поставати вищою, пріоритетною формою
безпосереднього волевиявлення територіальної громади
щодо з‘ясування питань місцевого значення.
Нині в Україні назріла потреба негайного ухвалення
Закону «Про всеукраїнський референдум», проект якого
перебуває на розгляді у Верховній Раді України [13].
Ухвалення цього проекту Закону забезпечить приведення
правового регулювання процесів ініціювання, підготовки
та проведення всеукраїнського референдуму відповідно до
вимог Конституції України, унеможливить зловживання та
фальсифікації,
унеможливить
використання
всеукраїнського референдуму з метою узурпації державної
влади та ліквідації демократичного політичного режиму в
Україні, гарантує реалізацію прав народу України на
участь в управлінні державними справами на основі
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демократичних принципів, розширить вплив інститутів
громадянського суспільства на державотворчі процеси, а
також сприятиме розвитку та утвердженню України як
правової держави.
Крім того, невідкладного ухвалення потребує й
проект Закону України «Про місцевий референдум [14], що
також зареєстрований у Верховній Раді України ще 2015
року. Ухвалення Закону України «Про місцевий
референдум» дозволить створити механізм забезпечення
реалізації
громадянами
України
такої
форми
безпосередньої демократії, як місцевий референдум,
створить належні можливості для реалізації рішень,
ухвалених на місцевому референдумі, а також сприятиме
подальшому розвитку громадянського суспільства в
Україні. Реалізація Закону позитивно вплине на розвиток
адміністративно-територіальних
одиниць,
а
саме:
сприятиме зростанню соціальної активності кожного
жителя, залученню населення до самоврядного процесу, а
відтак
–
становленню
повноцінного
місцевого
самоврядування
в
адміністративно-територіальних
одиницях.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, на
міжнародному,
передусім
європейському,
рівні
спостерігається чітка тенденція до якнайширшого
впровадження референдумів у практику державного
управління. Навіть такі країни, як Велика Британія з її
концепцією «верховенства парламенту», дедалі частіше
починають використовувати референдуми як інструмент
легітимації важливих рішень. Відтак ідеї прямої демократії
набувають
дальшого
поширення
й
реалізації,
а доктринальні розробки фахівців прямої демократії, які ще
20–30 років тому здавалися немислимими, нині вже є
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частиною національного конституційного законодавства
багатьох країн. Актуальним у всі часи й у всіх народів
залишається відомий вислів Тіта Лівія: «Немає закону,
який би влаштовував усіх». Перефразувавши його щодо
ситуації зі станом вітчизняного законодавства про
всеукраїнський
і
місцевий
референдуми,
можна
стверджувати, що нині Україні вкрай потрібні дієві закони,
що враховували б не лише відповідні стандарти Ради
Європи і кращі вітчизняні та зарубіжні практики, а й
створили належний правовий інструментарій для
безпосередньої реалізації як громадянами України, так і
територіальними громадами своєї публічної влади. У
цьому зв‘язку, зважаючи на закріплення 07 лютого 2019
року в Конституції України євроінтеграційного шляху
України, у нашій державі надзвичайно актуальним
завданням Верховної Ради України є ухвалення нової
реальної законодавчої бази для функціонування в нашій
країні такого механізму реалізації ідеї народного
суверенітету, яким є референдум. Це викликано
насамперед відсутністю законів «Про всеукраїнський
референдум» і «Про місцевий референдум», що спричинює
поширенню в суспільстві хибних уявлень про природу
референдуму, його політичні та юридичні характеристики.
Водночас ці уявлення слід подолати для перспективи
демократичного розвитку України.
Подальші дослідження порушеної в статті проблеми
стосуватимуться аналізу основних положень нових законів
України «Про всеукраїнський референдум» і «Про
місцевий референдум».
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Lopushynskyi I.P. Referendum as a form of
participative democracy. The theoretical foundations of the
existence and application of participatory democracy
(democracy of participation), in particular the doctrine of
referendums, are considered; Historical information on
referendums is provided; the legislative framework and
prospects for the development of legal acts on conducting
nationwide and local referenda both in the countries of the
European Union and in Ukraine are analyzed;
Recommendations for strengthening the institution of
participatory democracy, in particular the holding of allUkrainian and local referendums in the context of the
implementation of the European and Euro-integration policy of
the Ukrainian state, have been developed as a result of changes
introduced into the Constitution of Ukraine by the Law of
Ukraine of February 7, 2019 "On Amendments to the
Constitution of Ukraine (Regarding the Strategic Course of the
state for the full membership of Ukraine in the European Union
and in the North Atlantic Treaty Organization) ", initiated by
the President of Ukraine.
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Keywords: participatory democracy (democracy of
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all-Ukrainian and local referendums.
Лопушинский И.П. Референдум как форма
партисипативной
демократии.
Рассматриваются
теоретические основы существования и применения
партисипативной демократии (демократии участия), в
частности
учение
о
референдумах,
подаются
исторические сведения о референдумах, анализируются
законодательные основы и перспективы развития
нормативно-правовых
актов
по
проведению
общенациональных и местных референдумов как в странах
Европейского Союза, так и в Украине, разработаны
рекомендации по усилению института партисипативной
демократии, прежде всего проведения всеукраинских и
местных референдумов в условиях реализации евро- и
евроинтеграционной политики Украинского государства,
вызванной внесенными изменениями в Конституцию
Украины (по поводу стратегического курса государства
на приобретение полноправного членства Украины в
Европейском Союзе и в Организации Северноатлантического договора), инициированным Президентом
Украины.
Ключевые слова: партисипативная демократия
(демократия участия), местная демократия, референдум,
общеукраинский и местные референдумы.
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Ш-26
Шарко О.В., м. Київ
ІСТОРІЯ ІДЕЙ ЯК НАПРЯМОК ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті висвітлено передумови виникнення історії
ідей як окремого напрямку досліджень, а також еволюцію
методології історії ідей від заснування до сучасності.
Хоча історія ідей спочатку виникає як відгалуження
історії філософії, проте вона насправді створює нове поле
досліджень, об‟єднуючи різні галузі філософії, науки,
літератури, мистецтва, релігії та політики. Можливість
такого міждисциплінарного дослідження забезпечує
поняття ідеї-одиниці, що є тією загальною структурою,
яка об‟єднує різні галузі знання. На думку А.О. Лавджоя,
засновника історії ідей, щоб зрозуміти духовний світ
минулого необхідно виокремити елементи (ідеї), які,
об‟єднуючись між собою, утворюють складніші
інтелектуальні системи («-ізми», які традиційно
вивчають історики філософії або історики інших царин
людської думки). Класична методологія історії ідей була
розкритикована істориками. У другій половині XX
століття до методології історії ідей було залучено
поняття
та
інструментарій
численних
нових
інтелектуальних течій і рухів, зокрема, герменевтики,
теорії рецепції, деконструкції, постструктуралізму,
конструктивізму,
нового
історизму,
культурного
матеріалізму, нової культурної історії тощо. Нова історія
ідей надає особливого значення мові та історичному
контексті, а також матеріальній культурі.
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Ключові слова: історія ідей, інтелектуальна історія,
концептуальна історія, історія філософії.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Однією з характерних ознак розвитку
історичної науки XX століття є спроби вийти поза межі
традиційної історії, яку переважно цікавлять такі сфери, як
політика, війна, дипломатія. Існують різні прояви цієї
тенденції. При чому в кожній країні є власні національні та
мовні особливості, а саме: «нова‖» історія, історія ідей,
інтелектуальна історія, культурна історія (в англомовних
країнах), історія духу [Geistesgeschichte], історія понять
[Begriffsgeschichte] (у німецькомовних країнах), історія
ментальностей
[l‟histoire
des
mentalité],
історія
інтелектуального поля [l‟histoire du champ intellectuel] (у
франкомовних країнах). Однією константою в творах, що
присвячені цим новим напрямкам історії, є опозиція, явна
або неявна, між інтересом до творчості людського духу та
продуктів людської винахідливості та зацікавленістю
війнами, політикою, держаними інституціями, що
характерна для загальної історії. Звісно, загальна історія
теж цікавиться такими окремими формами інтелектуальної
діяльності, як мистецтво, релігія, наука тощо. Проте її не
цікавить розвиток інтелектуальної діяльності як такої,
радше традиційна історія намагається показати, який
внесок та чи інша форма інтелектуальної діяльності
зробила для розвитку того чи іншого суспільства.
Зазначені
нові
напрямки
історіографії
не
обмежуються
лише
програмними
текстами,
де
обґрунтовуються методологічні принципи, та вузькими
дослідженнями, що зрозумілі тільки фахівцям. Існують
вдалі спроби написати альтернативну всесвітню історію
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людства з позиції інтелектуальної історії та історії ідей
(див. [19; 20]). Серед названих різновидів ―спеціальної‖
історії, здається, особливої уваги варті історія ідей та
історія понять. Їх виокремлює те, що ці дві дослідницькі
програми спричинили появу низки лексикографічних
праць енциклопедичного характеру, дуже корисних як
фахівцям, так і будь-якій людині, яку цікавить історія
людської думки. З історією ідей пов‘язана поява двох
словників («Dictionary in the History of Ideas: Studies of
Select Pivotal Ideas» [4]; «New Dictionary of the History of
Ideas» [15]), які мають еклектичний характер, оскільки в
них обговорюється історія ідей з різноманітних царин
людської думки. Натомість з методологією історії понять
асоціюється поява словників, у яких обговорюється історія
понять лише окремих галузей людської думки:
«Historisches Wörterbuch der Philosophie» [7] (філософська
термінологія), «Geschichtliche Grundbegriffe» [5] (історикосоціально-політична
термінологія),
«Historisches
Wörterbuch der Rhetorik» [8] (риторична термінологія),
«Ästhetische Grundbegriffe» [3] (естетична термінологія),
«Historisches Wörterbuch der Biologie» [17] (біологічна
термінологія), «Historisches Wörterbuch der Pädagogik» [6]
(педагогічна термінологія).
Аналіз досліджень і публікацій. Історія ідей як
напрямок досліджень існує щонайменше століття. За цей
час з‘явився фаховий журнал, який цілковито присвячений
історії ідей. Існує низка суміжних журналів, присвячених
інтелектуальній
історії.
Регулярно
публікуються
монографії щодо історії окремих ідей і збірки статей та есе
щодо методології історії ідей та інтелектуальної історії
(наприклад, [2]).
Дане дослідження спирається передусім на
першоджерела, у яких закладаються основи історії ідей як
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напрямку дослідження, а саме праці А.О. Лавджоя [11; 12].
Також використовуються як розвідки щодо історії ідей як
напрямку досліджень (праці М. Мандельбаума [14], М.
Ріхтера [16]), так і сучасні дослідження Д.Р. Келлі [9; 10],
Р. Максі [13]. Щодо історії ідей як початкової стадії
інтелектуальної історії з посиланням на український
контекст і вибраною бібліографією (див. [1]).
Формулювання мети статті. Метою статті є
висвітлити передумови та історію становлення історії ідей
як окремого напрямку досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих результатів. Історія ідей має
власну історію і передісторію. Можна стверджувати, що
під різними назвами – «історія думки», «історія поглядів»,
«історія духу» – вона існує протягом століть, а в своїй
вужчій формі – історія мистецтва, літератури, науки та
передусім філософії – навіть більше. До певної міри опис
поглядів досократиків на природу, що знаходимо в
«Метафізиці» Аристотеля, є яскравим прикладом історії
ідей. Проте історія ідей як самодостатній напрямок
досліджень є радше результатом духовних і культурних
змін і розвитком самосвідомості, що припадають на XVIII
та XIX століття. Історія ідей є спадщиною доби
Просвітництва, передусім німецького варіанта (Aufklärung),
а не французького (Lumières) або англійського
(Enlightenment). Романтизм, з його захопленням культурою
минулого, також був стимулом для розвитку історії ідей.
Початково історія ідей розвивалася як відгалуження
історії філософії. Історія філософії виникала як
філософська дисципліна у XVIII столітті в Німеччині.
Німецький теолог і філолог Христоф Август Хойман
[Heumann] (1681–1764) розробив методологічні принципи
цієї дисципліни, які були застосовані на практиці його
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співвітчизником Йоганном Якобом Брукером [Brucker]
(1696–1764). Хойман критикував тогочасний панівний
біографічний підхід до історії філософії, який бере свій
початок ще від Діогена Лаерція. Хойман вбачав два
недоліки, що закладені в біографічному підході. По-перше,
його історична неточність, джерелом якої є те, що описи
життя філософів часто здійснюються учнями і тому вони
мають панегіричний характер і їм бракує достатньої
критичності в оцінюванні. По-друге, історики філософії,
що працюють у межах біографічного підходу, не надають
достатнього значення системам філософів минулого та не
намагаються оцінювати істинність принципів або
несуперечливість положень, що виводяться з цих
принципів. На думку Хоймана, справжня філософія
повинна мати форму системи, що складається із загальних
теорій і принципів, з яких виводяться окремі положення.
Тому завданням історії філософії має бути реконструкція
таких систем у творах філософів минулого. Таку
реконструкцію вперше здійснив Брукер у своїй 5-томній
історії філософії написаній латинською мовою «Historia
Critica Philosophiaeш» (1742–1744).
Історія філософії з‘явилася як філософська, а не
історична дисципліна, яка практикувалася з успіхом
спочатку німецькими філософами, а потім і в інших
країнах упродовж XVIII, XIX, XX століть. Одначе в другій
половині XIX століття французькі позитивісти (Поль
Теннері, П‘єр Дюем) були незадоволені тим, як
трактувалася натурфілософія істориками філософії. Брукер
розглядав натурфілософію як гілку теоретичної філософії
та виводив її з метафізичних принципів. У XIX столітті
історики філософії теж дотримувалися такого способу
пояснення та розглядали натурфілософію в термінах
метафізики. Відкидаючи метафізичну орієнтацію в історії
270

натурфілософії, французькі позитивісти засновували
історію науки як напрямок досліджень, який за вихідну
точку бере не метафізичні принципи, а фізичні теорії.
Іншим відгалуженням історії філософії є історія ідей.
Здається першим, хто використав словосполучення «історія
ідей», був Й.Я. Брукер. Це словосполучення було
підхоплено
Джамбаттиста
Віко
(1668–1744)
для
позначення одного з аспектів запропонованої ним «Нової
науки» (Scienza nuova). Відтоді термін і поняття історії ідей
мали значний успіх в історії західної думки, починаючи з
французької школи еклектизму Віктора Кузена (1792–
1867) та закінчуючи Артуром Онкеном Лавджоєм (1873–
1962) і його сучасними спадкоємцями (див. [10, с. 1]).
Сучасна дослідницька програма історії ідей виникала лише
в XX столітті. Інтелектуальна течія, яка пов‘язана з назвою
історії ідей, започаткована на низці неформальних
зустрічей між трьома співробітниками університету Джона
Гопкінса – філософів Артура Онкена Лавджоя та Джорджа
Боаса, а також історика літератури Гільберта Чинарда
[Chinard]. Результатом цих зустрічей було формування так
званого «Клубу історії ідей» (History of Ideas Club), перше
засідання якого відбулося 24 січня 1923 року. Саме
Лавджой був ключовою постаттю в ранній період
формування історії ідей як окремого напрямку. У своїх
працях він піднімав багато методологічних питань, які й
досі стоять у центрі уваги дослідницької програми історії
ідей. Парадигматичною для історії ідей є його дослідження
«The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea»,
що 1993 року було прочитане як серія лекцій у
Гарвардському університеті та опубліковане у формі книги
1936 року.
У своїх ранніх дослідження з історії філософії
Лавджой дотримувався традиції Брукера і погоджувався з
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його вимогами до історії філософії, а саме: необхідності
встановлення загальних принципів у системі філософів
минулого та викладу історії філософії як історії систем.
Одначе, починаючи з 1920-х років, він поступово відходить
від цієї успадкованої методології історії філософії та
розробляє нову методологію історії ідей. У своїй головній
праці з історії ідей Лавджой так описує суть цієї науки:
«під історією ідей я розумію заразом щось специфічніше та
не таке обмежене, ніж історія філософії. Вона відрізняється
передусім характером одиниць, що є предметом
дослідження. Хоча вона вивчає в значній мірі той же
матеріал, що й інші галузі історії думки… розподіляється
цей матеріал по-особливому, що поєднує частини в нове
ціле... Початкова процедура… є аналогічною до
аналітичної хімії. Вивчаючи історію філософських
доктрин, наприклад, вона у власних цілях розподіляє
індивідуальні системи на їх складники, на те, що можна
назвати ідеї-одиниці» [12, с. 3]. Тобто історія ідей
досліджує ідеї-одиниці, на відміну від історії філософії, що
вивчає філософські системи. Ідеї-одиниці – це ті принципи,
що становлять ядро філософських систем у традиційному
розумінні. Проте історія ідей не обмежується лише
філософією. Вона вивчає ідеї, які проявляють себе
протягом історії в таких царинах інтелектуальної
діяльності, як наука, література, релігія та політика.
Пізніше Лавджой виділяв 12 царин, які зазвичай раніше
вивчались у цілковитій ізоляції і в цілому становлять ядро
історії ідей, а саме: історія філософії, історія науки, історія
мови, історія релігії, історія літератури, історія мистецтва,
економічна, політична та соціальна історія, історія освіти,
етнографія, порівняльне літературознавство та соціологія
знання (Wissenssoziologie) [11, с. 1–2].
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Отже, історія ідей подібно до історії науки
розвивається з історії філософії. Однак, на відміну від
історії науки, вона намагається розширити предметне поле
власного дослідження. Історія науки має на меті лише
дослідження однієї з галузей традиційної історії філософії
(натурфілософії – однієї з гілок теоретичної філософії),
натомість історія ідей створює нове поле досліджень,
об‘єднуючи різні галузі філософії, науки, літератури,
мистецтва, релігії та політики. Можливість такого
міждисциплінарного дослідження забезпечує поняття ідеїодиниці, що є тією загальною структурою, яка об‘єднує
різні галузі знання.
Метод, запропонований Лавджоєм, мав декілька
характерних ознак: 1) оскільки в історії ідей
використовуються дані з різних сфер культури, то вона має
бути в значній мірі міждисциплінарною у своєму аналізі
ідей; 2) оскільки хронологічні межі, що охоплюються
історією ідей, широкі (вивчається доля ідей упродовж усієї
історії), то передбачається широка взаємодія вчених з
різних галузей і поєднання спеціалізованих знань для
вирішення загального завдання розкриття історії ідей
(такий підхід уможливить нове розуміння, яке неможливе з
перспективи окремих дисциплін, він «відкриє нові факти,
що покажуть у свіжій перспективі… факти з інших галузей
інтелектуальної історії» [12, с. 9]); 3) у спробі зрозуміти
духовний світ минулого визнається за необхідне
виокремити елементи (ідеї-одиниці), які об‘єднуючись між
собою, утворюють складніші інтелектуальні системи («ізми», які традиційно вивчають історики філософії або
історики інших царин людської думки). Остання риса є
однією з найхарактерніших і найконтроверсійніших ознак
запропонованого Лавджоєм історіографічного методу.
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Вона базується на специфічній епістемологічній позиції,
що не поділялася всіма наступниками на терені історії ідей.
Філософські системи та доктрини (або системи думки
взагалі) розглядалися Лавджоєм як нестійкі об‘єднання
(«агрегати»), які щоб зрозуміти необхідно розподіляти на
елементарні одиниці. На думку Лавджоя, кількість ідейодиниць не є нескінченою та історично вони існують у
незмінній
формі.
Він
заперечував
можливість
оригінальності базових ідей, стверджуючи натомість, що
«більшість філософських систем є оригінальними та
своєрідними радше в поєднані елементів (pattern), а не в їх
складниках» [12, с. 3]. Такий підхід ставить на перший
план тяглість, а не перервності історичного розвитку,
оскільки «гадана новизна багатьох систем постає лише
внаслідок
новизни
застосування
або
поєднання
(arrangement) старих складників, що входять до неї» [12, с.
4]. Оскільки в центрі уваги Лавджоя стоїть дослідження
ідей як «первинної та стійкої або повторно виникаючої
(recurrent) динамічної одиниці історії думки» [12, с. 7], він
цікавиться передусім змістом систем думки і не надає
особливого значення питанням, що лежать в основі
системи думки та на які вона є відповіддю, або мотивації її
появи.
Що ж Лавджой має на увазі, коли згадує «ідеїодиниці»? Багато з них мають форму, що відрізняється від
класичних філософських висловлювань. Обговорюючи
типологію та наводячи приклади різних видів ідей-одиниць
(див. [12, с. 7–15]), він вказує такі типи: 1) імпліцитні або
неповністю експліцитні припущення, або більш-менш
несвідомі ментальні звички»; 2) «діалектичні мотиви; 3)
певний різновид метафізичного пафосу; 4) сакральні слова
або фрази певного періоду або руху; 5) окремі експліцитні
твердження або принципи. Із зазначених типів ідей274

одиниць два найпридатніші для опису ірраціонального
елемента інтелектуальної історії: діалектичні мотиви, тобто
певні розумові примхи, що лежать в основі способу
мислення або методологічних припущень індивіда, школи
або цілого покоління; і метафізичний пафос, тобто
емоційна «навантаженність» (charge) певних слів і фраз. З
часом Лавджой здійснив перегляд свого списку ідейодиниць, залучивши більше експліцитних філософських
тверджень, проте не відкидаючи цілковито ірраціональних
елементів, що впливають на розвиток думки. В есе
«Історіографія ідей» (1938) він наводить такі приклади
ідей-одиниць: «типи категорій, думок, що пов‘язані з
окремими аспектами суспільного досвіду, імпліцитні або
експліцитні пресупозиції, сакральні формули та крилаті
фрази (catchwords), специфічні філософські теореми, або
загальніші гіпотези, узагальнення або методологічні
припущення різних наук» [11, с. 9]. У передмові до збірки
«Есе з історії ідей» (1948) Лавджой виокремлює три
важливі аспекти дослідження ідей-одиниць: «наявність і
вплив одних і тих же вихідних припущень… в різних
царинах думки та в різні періоди»; «роль семантичних
зсувів переходів і плутанини (confusion), зсувів і
двозначності у значенні термінів, в історії думки та смаку»;
«внутрішня напруга та невпевненість майже кожного
окремого автора… що виникає із суперечності ідей або
несумісності налаштованості почуттів або смаку» [11].
Дослідницька програма, започаткована Лавджоєм,
знайшла свою інституційну базу 1950 року, коли
започатковано публікацію «Journal of the History of Ideas» –
офіційну платформу цього напрямку досліджень, У
передмові до першого випуску дається низка «рефлексій»
Лавджоя, які аж до наших днів визначають орієнтацію
цього періодичного видання у термінах дослідження
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впливів на історичне розуміння класичної та модерної
думки, філософських ідей на наукових винаходів з усіх
царин дослідження, а також таких всезагальних ідей, як
еволюція, прогрес, примітивізм, а також різних уявлень
щодо людської природи.
Спочатку в історії ідей дотримувалися методології
Лавджоя. Наприклад, його колега Джордж Боас (1891–
1980) продовжував розробку метода історії ідей на
ідеалістичній основі. Для Боаса ідеї є базовими одиницями
значення, що стоять за словами (та розвиваються
незалежно від них). Однак, на його думку, історія ідей не
обмежується історичною семантикою: словник передбачає
лише надання значень слів, а не ідей. Окрім того, іноді
одна й та ж ідея виражається двома словами, і навпаки.
Однак ідеї виражаються та передаються за допомогою слів
і їхня історія має тісний зв'язок історичною семантикою.
Парадокс зв‘язку та відмінності історії ідей та історії слів
так і не був вирішений ані Лавджоєм, ані Боасом.
Проте в другій половині XX століття ідеалістична
основа
класичної
історії
ідей
була
всебічно
розкритикована. За приклад може слугувати позиція
британського історика Квентіна Скіннера, з яким
пов‘язується ревізіоністський погляд на практику історії
ідей. Найпроблематичнішим у методології Лавджоя, на
думку Скіннера, є поняття ідеї-одиниці. Воно є лише
гіпостазуванням, що ігнорує потреби агентів, які
здійснюють твердження [18, с. 10]. Замість ідеалістичної
методології в історії пропонується нова альтернативна
методологія, що ґрунтується на Кембриджській школі
філософії буденної мови, започаткованої Людвігом
Вітґенштайном і Джоном Остіном. В есе «Значення та
розуміння в історії ідей» (1969) Скіннер показує на
прикладі аналізу класичних текстів політичної філософії
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неадекватність
двох
«ортодоксальних»
способів
інтерпретації ідей: 1) наголошування на контексті
«релігійних, політичних та економічних чинників» при
визначені значення; 2) наголошення на «автономності
тексту як такого як необхідного ключа до значення» [18,
с. 29]. Дослідивши неадекватність цих двох процедур
інтерпретації ідей (другу він асоціював з методологією
історії ідей), Скіннер пропонує третій шлях, який об‘єднує
переваги цих двох способів пояснення. В основі його
методології лежить теорія мовленнєвих актів, яка
застосовується до аналізу філософських текстів мислителів
минулого. Ці тексти розглядаються як мовленнєві акти,
тобто мислителі попередніх часів мали на меті втручання в
лінгвістичний і соціальний контекст за посередництвом
власних текстів (див. [18, с. 48–53]). Для того, щоб
зрозуміти це втручання, необхідно знати лінгвістичний і
соціальний контекст, у межах якого вони були написані.
Отже,
лінгвістичний
і
контекстуальний
аналіз
філософських текстів посідає провідне місце в методології
Скіннера. Ця методологія отримала назву інтелектуальної
історії.
Незважаючи на цю та іншу критику історії ідей (щодо
критичних зауваг до лавджоєвого проекту історії ідей див.
[12, с. 1092–1095]), здається невиправданим вести розмову
про кризу історії ідей, як це роблять деякі дослідники.
Навпаки, можна погодитися з думкою, що «найкращим
свідченням життєздатності історії ідей є її спроможність
стимулювати конструктивні заперечення» [12, с. 1093].
Звісно, сучасна історія ідей відійшла від первинних
настанов Лавджоя. У другій половині XX століття до
методології історії ідей було залучено поняття та
інструментарій численних нових інтелектуальних течій і
рухів,
зокрема,
герменевтики,
теорії
рецепції,
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деконструкції,
постструктуралізму,
конструктивізму,
нового історизму, культурного матеріалізму, нової
культурної історії, соціальної історії ідей тощо. Хоча під
впливом тези Ніцше про інтерпретативний характер будьякого пізнання, а також ідей сучасного літературознавства,
історія ідей у своїй класичній формі занепадає. Проте їй на
зміну приходить нова історія ідей та інтелектуальна
історія, що приділяє особливу увагу мові та історичному
контексту, а також матеріальній культурі.
Яскравим свідченням життєвості історії ідей є досить
активне застосування на практиці методології історії ідей.
Практичне застосування історії ідей є різноманітним і сягає
від вузькоспеціалізованих досліджень щодо уточнень
значення термінів, жанрів, рухів і впливів певного періоду
до широких інтертекстуальних досліджень панівних ідей,
топосів, метафор і тем у класичній і популярній літературі.
Центром досліджень історії ідей дотепер являється
університет Джона Гопкінса. У видавництві цього
університету (але також і в інших видавництвах) з
регулярністю з‘являються монографічні дослідження, у
яких простежується історія окремих ідей протягом
тривалих періодів часу (або навіть усієї історії).
Найкращим свідченням успішності методології історії ідей
є п‘ятитомний «Словник історії ідей» (1973) [4], у якому
детально досліджено історію 317 «вибраних кардинальних
(pivotal) ідей» та видання якого становить один з етапів
інституціоналізації історії ідей. 2004 року було
опубліковано в шести томах «Новий словник історії ідей»
[15], який доповнює перший словник історії ідей аналізом
значно більшої кількості ідей, що є об‘єктом дослідження й
описуються не лише з євроцентричної, але також з
міжкультурної і глобальної перспективи (використовується
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не лише європейський контекст, але також африканський,
азійський, латиноамериканський тощо).
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок.
Історія
ідей
як
особливий
різновид
міждисциплінарних наукових досліджень, хоч майже
невідома на теренах України, мала надзвичай тривалу
історію. Опис еволюції історії ідей доречно закінчити,
вказавши на проблеми, які потребують розв‘язання, та
перспективи подальших розвідок. Серед історіографічних
проблем, які постають перед сучасною історією ідей, варто
зазначити необхідність перегляду класичних розв‘язань
проблем, що пов‘язані зі статусом ідей, поняттями
причинності та впливу, можливості розривів і
«парадигматичних зсувів» в історії, а також проблеми
значення та цінностей. Ба більше, так званий
«лінгвістичний поворот», що відбувся у філософії XX
століття, суттєво змінив те, як сучасний читач підходить до
аналізу класичних формулювань історії ідей. Окрім того, за
останні роки з‘явилися нові можливості застосування
історії ідей для розв‘язання проблем сучасності
(наприклад,
проблем
ґендеру,
етнічності
тощо).
Залишається ще чимала кількість двозначності та
плутанини в мові й мисленні, які потребують прояснення
засобами історії ідей.
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Sharko O.V. The history of ideas as an intellectual
movement. The article explores the evolution of the history of
ideas as an intellectual movement and its methodology. The
history of ideas was at first an offshoot from the history of
philosophy that materialized in the twentieth century and was
founded by the American scholar Arthur Oncken Lovejoy
(1873–1962) in the 1930s. Lovejoy posits a marked contrast
between the traditional history of philosophy, which deals with
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systems of philosophy, and history of ideas, which deals with
unit‐ideas. The unit‐ideas consists of those principles that
formed the core of the systems in the traditional history of
philosophy. There is, however, at least one important
methodological difference between the history of philosophy
and the history of ideas. In the latter it is assumed that
unit‐ideas exist throughout history, effecting not only
philosophy, but also science, literature, art, religion and
politics. Thus, the history of ideas intended to expand the field
to be explained. Where history of science aimed at an account
of one single branch within the traditional history of
philosophy – natural philosophy, a branch within theoretical
philosophy – the history of ideas aimed at a radical expansion
of the fields to be accounted for with this new discipline: all
branches of philosophy, science, literature,art, religion and
politics. These very different disciplines could be studied,
according to Lovejoy, in an interdisciplinary manner, due to
the concept of unit‐ideas that ensured an overarching structure
connecting these different fields.
Although Lovejoy‟s history of ideas was forcefully
institutionalized through the periodical Journal of the History
of Ideas (1940–), it was soon met with criticism. In the later
twentieth century, the history of ideas was invaded and shaken
by a number of intellectual movements, including hermeneutics,
reception
theory,
deconstruction,
poststructuralism,
constructivism, the new historicism, cultural materialism, the
new cultural history and various efforts of the “social history of
ideas”. The history of ideas in its classic, spiritualist form also
entered into decline, being superseded (except among
philosophers) by intellectual history and deeper concerns of
language and historical context as well as material culture.
Keywords: history of ideas, intellectual history, history of
philosophy, Begriffsgeschichte.
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Шарко О.В. История идей как направление
исследований. В статье рассматриваются предпосылки
возникновения
истории
идей
как
направления
исследований, а также эволюция методологии истории
идей. Хотя история идей возникает как отрасль истории
философии, на самом деле она создает новое поле
исследований, объединяя разные области философии,
науки, литературы, искусства, религии и политики.
Возможность такого междисциплинарного исследования
обеспечивается понятием идей-единиц, которое есть той
общей структурой, которая объединяет разные области
знаний. По мнению А.О. Лавджоя, основателя истории
идей, для того чтобы понять духовный мир прошлого
нужно элементы (идеи), что, объединяясь между собой
создают более сложные интеллектуальные системы («измы», что по традиции изучают историки философии
либо историки других сфер человеческой мысли).
Классическая история идей была раскритикована
историками. Во второй половине XX столетия в
методологии истории идей начинаю использоваться
понятия и инструменты многих новых интеллектуальных
движений и течений, например, герменевтики, теории
рецепции, нового историзма, культурного материализма,
новой культурной истории и т. п. Новая история идей
придает особого значения языку и историческому
контексту, а также материальной культуре.
Ключевые слова: история идей, интеллектуальная
история, концептуальная история, история философии.
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Науменко А.О., м. Київ
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА ОБСТАНОВКА НАВКОЛО
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ 1919 РОКУ
У статті висвітлюються окремі особливості воєннополітичної обстановки, що склалася навколо відновленої
Української Народної республіки після приходу Директорії
УНР до влади внаслідок переможного повстання проти
режиму гетьмана П. Скоропадського. Проаналізовано
зовнішньополітичні обставини, що впливали на становище
України, політика Радянської Росії щодо УНР.
Акцентується, що зовнішньополітичне становище її було
несприятливим, сусідні держави зайняли недружній
нейтралітет. Політика держав Згоди спрямовувалася на
ізоляцію України. Український національний провід не
спромігся заручитися підтримкою надійного союзника з
кола європейських держав-переможниць. Визначено вплив
воєнно-політичних заколотів на становище Української
Народної
республіки.
Коротко
схарактеризовано
внутрішньополітичну ситуацію в Україні, визначено, що
вона була несприятливою для УНР. Проаналізовано
причини невдач у війні проти Радянської Росії.
Ключові слова: Українська Народна республіка,
Директорія, воєнно-політична обстановка, українська
армія.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
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завданнями. У сучасних умовах від державного та
військового керівництва вимагається всебічне врахування
тих умов, у яких перебуває у дійсний час держава та її
армія. Досвід минулих війн і збройних конфліктів
переконливо свідчить, що однією з найголовніших умов
для
розбудови
державних
структур,
передусім
національного війська, є воєнно-політична обстановка.
Вона впливає на морально-психологічний стан вояків, а це,
у свою чергу позначається на якості виконання ними
бойових завдань. Тому державне керівництво, готуючись
до війни, завжди повинно враховувати її в роботі з
військовослужбовцями і вживати заходів щодо створення
умов для успішної бойової діяльності своїх військ.
Національний досвід доби Української революції дає
чимало промовистих прикладів того, як воєнно-політична
обстановка впливає на державотворчий процес і військове
будівництво як одну з невід‘ємних його частин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Воєннополітична обстановка визначається як сукупність
характерних особливостей воєнно-політичних відносин
між державами (їх коаліціями), іншими суб‘єктами
політики, серед іншого і збройними силами. Суттєвою
ознакою воєнно-політичної обстановки є взаємозв‘язок її
політичного і власне воєнного змісту. За умовами розвитку
в УНР в 1918–1920 рр. можна вважати її воєннополітичною обстановкою в умовах війни [2, с. 318]. У
даному дослідженні автор спирається на праці
безпосередніх учасників досліджуваних подій – як
політиків, так і військових, зокрема М. Капустянського,
І. Мазепи, В. Проходи, К. Смовського, О. Удовиченка,
П. Феденка [6; 8; 9; 11; 14; 15]. Тут можна виділити праці
як суто мемуарного характеру, так і наукові. Так,
наприклад, М. Капустянський звертає увагу на наступ двох
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українських армій – Армії УНР та Української Галицької
армії на Київ – Одесу влітку 1919 р. Розглядаються також
події, що передували цьому – від приходу до влади
Директорії взимку 1918 р. до літа 1919 р. Окремі відомості
можна запозичити зі спогадів противників УНР –
білогвардійців – А. Денікіна та інших авторів, мемуари
яких вміщено в спеціальному випуску спогадів про
революційні події в Україні [3; 10]. Праці науковців
пізнішого періоду також значно сприяють узагальненню
відомостей щодо аналізу воєнно-політичної обстановки в
Україні в першій половині 1919 р. [1; 2; 4; 5; 7; 12; 13]. Ці
та інші наукові праці і джерела в цілому створюють
можливість для висвітлення порушеного питання.
Формулювання мети статті полягає у висвітленні
основних особливостей воєнно-політичної обстановки, яка
склалася навколо відновленої УНР у першій половині
1919 р., коли Директорія УНР прийшла до влади і змушена
була незабаром вступити у війну з поки що єдиним
противником – Радянською Росією, унаслідок якої зазнала
поразки, але утримувала частину української території
навколо Кам‘янця-Подільського до липня 1919 р.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Восени 1918 р. докорінно змінилася міжнародна
обстановка і позиції України в ній. Зв‘язана Берестейським
мирним договором з країнами Четверного союзу, які
перебували на межі воєнної катастрофи, Українська
держава все більше відчувала міжнародну ізоляцію.
Останні дні гетьманату характеризувалися не лише
змінами на міжнародній арені, а й значними змінами у
внутрішньому житті України. Передусім вони зумовлені
переходом в рішучий наступ усіх опозиційних
гетьманському режиму сил, більша частина яких
288

об‘єдналася навколо створеного ще наприкінці травня
1918 р. Українського національно-державного союзу
(УНДС).
З приходом до влади Директорії стало зрозуміло, що
Україна перебуває у ворожому оточенні. Зі сходу та
півночі загрожували російські більшовики, що мали на меті
встановити в Україні радянську владу і використати її сили
і засоби для боротьби з державами Згоди, Білими арміями
та Донським козацтвом. Крім того, більшовики хотіли
відрізати від Армії УНР Українську Галицьку армію і
вийти у їх тил. З північно-західного напрямку діяло
польське військо, що прагнуло завоювати Східну
Галичину. Українське державне і військове керівництво
припускало, що поляки збиралися захопити Волинь і
Поділля. З півдня Армія УНР тримала фронт проти
Добровольчої армії та військ держав Згоди [6, с. 21]. З цих
противників найнебезпечнішими для УНР були Радянська
Росія, з одного боку, та держави Згоди – з другого.
Ставлення Радянської Росії до незалежності України
протягом 1917–1920 рр. не змінювалося. І хоча до осені
1918 р. уряд більшовиків у Москві змушений був миритися
з існуванням Української держави, вже 13 листопада ВЦВК
видав заяву про те, що вважає скасованими всі умови
Брест-Литовського договору «стосовно уступок територій і
областей» і запевнив населення колишніх російських
західних окраїн у своїй готовності надати активну
допомогу «в боротьбі за встановлення на їхніх землях
соціалістичної влади» [5, с. 137]. Тоді ж з‘явився документ,
підписаний заступником народного комісара закордонних
справ Л. Караханом, де наголошувалося, що «після
анулювання Берестейського договору Україна не
визнається більше самостійною державою». Директорія
УНР вислала на адресу більшовицького російського уряду
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ноту, у якій наголошувалося, що Радянська Росія
втручається у внутрішні справи УНР, прагнучи встановити
в Україні радянську владу. Директорія рішуче
підкреслювала, що «..влада в Україні належить
українському трудовому народові...» [1, с. 26, 30].
Проти України більшовиками було сформовано
окрему VІІІ армію зі штабом у Воронежі, яка нараховувала
близько 75 тис. багнетів, 1400 кінноти, 170 гармат, 427
кулеметів, 6 бронепоїздів. Ця більшовицька армія чекала
виходу німців з України і наказу почати новий напад,
метою якого буде знищення самостійності України. У
―нейтральній зоні, яка була встановлена прелімінарним
договором і простягалася шириною 10–20 км уздовж усієї
прикордонної смуги між Україною і Радянською Росією,
сконцентрувались дві дивізії Червоної Армії, почали
формуватися великі військові підрозділи у північних
районах Чернігівської та Харківської губернії. [15, с. 517;
3, т. 4, с. 181]. Л. Троцький при цьому офіційно
наголошував: «Питання про південний фронт стало тепер
для нас дуже різким. Німецький мілітаризм, безумовно,
впаде; він буде змушений покинути Україну, а англофранцузький мілітаризм поспішить його заступити. Нам
треба зайняти Дон, Північний Кавказ і Каспій та
підтримати робітників і селян України. Необхідна
мобілізація усіх сил батьківщини, бо вони потрібні
насамперед Південному фронту» [4, с. 162].
Спроби уряду УНР уладнати конфлікт мирним
шляхом бажаних результатів не дали, і Директорія
змушена була оголосити 16 січня 1919 р. війну Радянській
Росії [1, с. 30], хоча радянські війська ще 3 січня захопили
Харків, а 12 січня – Чернігів [10, с. 410]. Наслідок цієї
війни свідчить, що уряд УНР та військове командування не
тільки не змогли своєчасно підготуватися до неї і створити
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за короткий час боєздатне військо, але і сформувати
національно-патріотичну свідомість особового складу, що
обумовлювалося браком необхідного часу для виконання
цих заходів і непідготовленою базою для роботи з вояками
української армії. Червоні війська вже 5 лютого 1919 р.
зайняли Київ, де, за даними більшовицьких же джерел,
захопили 18 000 гвинтівок, понад 100 гармат, багато
кулеметів, понад 500 автомобілів, велику кількість
боєприпасів [7, с. 135]. У середині березня українські
війська здійснили вдалий контрнаступ, окремі передові
підрозділи навіть доходили на відстань 25 кілометрів до
Києва [14, с. 56]. Але через брак людських резервів і
військового спорядження, а насамперед набоїв, наступ
припинився й українські війська відступили до старих
австро-російських кордонів, групуючись у районі РівнеШепетівка-Крем‘янець.
Внутрішня ситуація в Україні також не була
стабільною. Тогочасний відомий політик Ісаак Мазепа так
визначає її: «Це була доба господарської руїни і великої
загальної анархії. Фронт мінявся безперестанно. Уряд і
центральні державні установи не мали постійного місця
осідку. Боротьба велася без належної зброї та постачання,
проти ворога в багато разів сильнішого, при байдужому
або й зовсім ворожому відношенні до української справи
цілого світу» [8, с. 16]. За цих умов годі було
розраховувати на ефективну оборону УНР від зовнішнього
ворога.
Які ж причини невдач у цій війні з більшовиками?
По-перше, український державний провід поставив своїй
армії непосильне завдання – одночасно вести боротьбу з
двома ворогами, з яких кожний зокрема був сильніший за
Армію УНР. Російські більшовики базувалися на великій
території з величезним запасом людських і промислових
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ресурсів. З ними ледве могли боротися антибільшовицькі
сили, підтримані Антантою. «Такого ворога й одного було
досить для молодої української армії» [6, с. 39]. Другий
противник – Польща, за якою також стояла Антанта, що
допомагала Польщі матеріально і перевезла з Франції
польський корпус генерала Галлера. Військове керівництво
УНР чітко уявляло собі, що успішно воювати на два
фронти проти цих противників неможливо та пропонувало
українському уряду ліквідувати один з них. Це питання
залишилося нез‘ясованим. По-друге, політичні лідери УНР
не змогли знайти надійного та сильного союзника серед
нейтральних держав. Відтак Україна була повністю
ізольована від зовнішнього світу, блокувалися її кордони.
Необхідно також схарактеризувати політику держав
Згоди наприкінці 1918–1919 р. Уряд УНР сподівався на
визнання ними незалежної України, матеріальне
забезпечення
Української
армії
та
допомогу
підготовленими військовими спеціалістами. У грудні
1918 р. до Одеси почали прибувати перші підрозділи
французьких і грецьких військ. Одеса мала служити базою
для розгортання військ Антанти і формування
білогвардійських частин. Отже, держави Згоди, передусім
Франція, підтримали відновлення єдиної Росії. Французьке
командування готове було вступити в дипломатичні зносини
з українським урядом, але на жорстких умовах, які позбавили
б УНР її суверенітету. Вимагалося, щоб зі складу Директорії
виключили
В.К. Винниченка
і
С.П. Петлюру,
що
дотримувалися соціалістичної ідеології. А це вже було
втручанням у внутрішні справи УНР. Французи вимагали
також підпорядкування української армії союзному
командуванню і контроль фінансів і шляхів України. Лідери
УНР ці умови не прийняли. Така політика Франції незабаром
обернулася проти неї. У березні 1919 р. частини Червоної
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армії зайняли Херсон і Миколаїв, вибивши звідти грецьку
дивізію. На бік більшовиків перейшли повстанці отамана
Григор‘єва, які вибили з Одеси французькі війська, що
евакуювалися звідти до Стамбула [14, с. 59–60].
Відтак, можна твердити, що політика держав Згоди
була недалекоглядною. Вони не оцінили можливої ролі
України в майбутній Європі. Західні держави вживали всіх
заходів задля підтримки Білого руху і прагнули послабити
Україну. Антиукраїнська політика Антанти була невдалою
і для неї самої, оскільки її мета не була досягнута.
Не кращим було ставлення до УНР з боку сусідніх
держав – Румунії та Польщі. Зокрема, Румунська влада
відібрала
військове
майно
українських
військ,
Запорозького корпусу, що відступили за Дністер і не
повернула його, незважаючи на всі заходи перед
румунським урядом з боку державного керівництва УНР.
Поляки в травні 1919 р. захопили великі склади
військового майна, яке перевезли на базу Броди-ТернопільВолочиськ, що в подальшому також не було ними
повернуте. Таке міжнародне становище, передусім вороже
ставлення до незалежної України з боку її сусідів, ставило
справу постачання армії майже у безвихідне становище.
В. Прохода
доходить
висновку
щодо
моральнопсихологічного стану українських воїнів у цей час:
«Українська держава нічого не мала і дістати не могла, бо
крім ворогів поза територією, що займала українська армія,
приятелів у неї не було. Помилки в … державному
керівництві та брак матеріальних засобів для збройної
боротьби часом викликали серед вояків глухе
незадоволення, але без глибших тенденцій» [9, с. 141].
В. Прохода у своєму твердженні справедливо наголошує на
необхідності віднайдення надійного союзника в боротьбі за
державність, на що лідери УНР у першій половині 1919 р.
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не спромоглися. Разом з тим, слід ураховувати, що для
України вибір союзника завжди був потенційно
небезпечним, оскільки ставив її в політичну або
територіальну залежність від країн, з якими вона межує.
Починаючи з часів Богдана Хмельницького, «відсутність
правильного вибору союзника з орієнтацією на лідерів
межуючих з Україною держав у кінцевому результаті
приводила до громадянської війни в Україні. Під час
кривавої міжусобиці раз по раз знищувався політичний,
ідеологічний і воєнний потенціал сил українського опору
черговому агресору, який, користуючись черговою
міжусобицею, входив зі своєю збройною силою на
територію Української держави», – підкреслював
дослідник Г. Темко [13, с. 86].
Воєнно-політичну
обстановку
ускладнювали
заколоти, що провокувалися політичними силами, які не
поділяли політику Директорії УНР і намагалися захопити
владу. Ці спроби робилися за допомогою окремих
військових керівників, які для цього використовували
особовий склад підлеглих військ. Нестабільна політична
ситуація в державі, суперечки між політичними партіями,
неузгодженість
у
визначенні
зовнішньополітичних
пріоритетів, зрозуміло, породжували спроби змінити
становище країни. Під впливом партій військові керівники,
за допомогою підлеглих їм військ намагалися захопити
владу або переходили на бік ворога. Це були заколоти,
очолювані отаманами Григор‘євим, Волохом, Оскілком,
Балбачаном.
Отаман М. Григор‘єв, що керував повстанцями на
півдні, був незадоволений ходом переговорів з
французьким командуванням в Одесі, вважаючи їх
принизливими. У його розпорядженні було до 15 000
бійців [6, с. 270]. Він запропонував Директорії силами
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підлеглих йому повстанців вибити з України окупаційні
французькі і грецькі війська. Але лідери Директорії в успіх
цієї акції не вірили і згоди своєї не дали. Григор‘єв,
порозумівшись з українським більшовицьким урядом
Раковського в Харкові, 1 лютого 1919 р. оголосив
повстання проти Директорії, і несподівано завдав удару
Армії УНР після чого вона відступила з Херсонщини і
Катеринославщини. 9 березня Григор‘єв зайняв Херсон, 12
березня – Миколаїв, 6 квітня він «скинув у море»
французькі і грецькі війська і зайняв Одесу [10, с. 411–412].
Більшовики не довіряли Григор‘єву і, щоб позбутися його,
наказали йому вирушити через Румунію на допомогу
Угорщині. Але він цього наказу не виконав і виступив
проти них, але більшовики розгромили його війська, а сам
Григор‘єв був власноручно розстріляний отаманом
Махном, що також діяв у Південній Україні [1, с. 33].
Іншим прикладом є заколот отамана В.П. Оскілка, що
командував Північною групою військ УНР. Під його
командуванням і завдяки діяльності начальника штабу
генерала В.М. Агапієва ці війська утримували свої позиції
на Волині і навіть мали певні тактичні успіхи. Приводом до
заколоту стала державна нарада 11 квітня 1919 р. у
Здолбунові про становище на фронтах. Більшість на чолі з
виконувачем
обов‘язки
військового
міністра
Г. Сиротенком була за мир з більшовиками і продовження
війни з Польщею. Нарада до остаточного рішення не
дійшла, але у військових частинах почалися заворушення.
Отаман В. Оскілко, генерали Агапієв і В. Сінклер
виступали за мир з Польщею та війну з більшовиками.
С. Петлюра наказав Оскілкові відбути на фронт, а коли той
відмовився, Головний Отаман усунув його з посади.
В.Ф. Солдатенко вважає, що «… приводом до повстання
став дещо запізнілий наказ С. Петлюри про звільнення
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Оскілка... Це врешті, вело до суттєвого послаблення
правил, виривало з їх рук серйозну військову силу, що й
прискорило виступ» [11, с. 231]. 29 квітня 1919 р. Оскілко
здійснив державний переворот. Усіх міністрів і політичних
діячів, що належали до лівих партій було заарештовано.
Окремою грамотою було оголошено арештованих членів
уряду зрадниками, „що продавали Україну більшовикам і
полякам‖, виключено зі складу Директорії С. Петлюру і
А. Макаренка як спільників заарештованого уряду [12,
с. 282]. Але значна частина війська в заколоті участі не брала,
хоча і не боронила уряд, політику якого не підтримувала.
Силами Січових Стрільців його вдалося ліквідувати. Цей
виступ вніс деморалізацію в Армію УНР, чим відразу
скористалися більшовики, які наступали з північного сходу,
та поляки, що наближались із заходу до Рівного.
Однак незабаром було здійснено заколот полковника
П. Болбочана, метою якого було усунути від влади
Директорію та соціалістичний уряд. Військо знову не
підтримало його, заколот було провалено, а самого
П. Болбочана розстріляно.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Політична
ситуація навколо України формувалася не на її користь.
УНР опинилася майже в цілковитій зовнішньополітичній
ізоляції. Того часу держави Згоди підтримували ті сили, які
прагнули відродити єдину Росію – Білий рух, і не
визнавали УНР. Надійних союзників, зацікавлених у
сильній українській державі не знайшлося, а такий
союзник, як Польща на певному етапі лише
використовував українські сили і можливості для
досягнення власних політичних цілей.
Воєнно-політична обстановка для будівництва
збройних сил УНР у зазначений період складалася
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несприятливо. Україна перебувала у ворожому або
нейтрально ворожому оточенні. У винятково складних
умовах відбувався процес державного будівництва,
створювалася національна армія. Заслуга Директорії
Української Народної Республіки полягає в тому, що,
взявши на себе в один з критичних періодів української
історії завдання відновлення та подальшого будівництва
української державності у формі УНР, вона в неймовірно
складних зовнішньополітичних і внутрішніх умовах
протягом двох років очолювала героїчну боротьбу
патріотичних сил проти численних противників незалежної
Української держави. Державне керівництво УНР змушене
було покладатися на власні, надто обмежені сили і
можливості, що позначилося на кінцевих наслідках. Її доба
вмістила в собі багатий, цінний, хоча неоднозначний і
трагічний досвід українського державотворення та його
військового будівництва.
У цілому вивчення проблематики воєнно-політичної
обстановки потребує подальшого аналізу в напрямку її
основних складників, а саме поглибленого розгляду
потребують історико-культурне середовище, суспільнополітична, релігійна, соціально-економічна ситуація і т.д.
Досвід Української революції 1917–1921 рр. дає багато
повчальних прикладів для його використання в сучасних
умовах.
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Naumenko A.O. Military political situation regarding
the Ukrainian people’s republic in the first half of 1919. The
article highlights some peculiarities of the military-political
situation regarding the restored Ukrainian People's Republic
after Directory of the Ukrainian People's Republic gained its
authorities as a result of a victorious rebellion against the
Hetman
P. Skoropadsky's
regime.
Foreign
policy
circumstances influencing the situation of Ukraine, as well as
Soviet Russian policy regarding the UPR are analyzed. It is
accentuated that it had no favorable foreign policy conditions
as neighboring states were unfriendly neutral. The policy of the
Allies-states was directed at the isolation of Ukraine. The
Ukrainian national leadership failed to secure the support of a
reliable ally from the European winner states. The influence of
military-political riots on the situation of the Ukrainian
People's Republic is determined. The domestic political
situation in Ukraine is briefly described, and determined that it
was unfavorable for the UPR. The causes of failure in the war
against Soviet Russia are analyzed. Under modern conditions,
it is required that the state and military leadership
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comprehensively takes into account the conditions within which
the state and its army are in the current period of time. The
experience of past wars and armed conflicts convincingly
suggests that one of the most important conditions for the
development of state structures, especially the national army, is
the military-political situation. It affects soldiers‟ moral and
psychological state, and this, in its turn, affects their military
missions success.
Therefore, the state leadership, preparing for the war,
should always consider this when working with the military and
take measures to create conditions for the successful military
activity of its troops.
Keywords: Ukrainian People's Republic, Directory,
military-political situation, Ukrainian army.
Науменко А.О. Военно-политическая обстановка
вокруг украинской народной республики в первой
половине 1919 года. В статье освещаются отдельные
особенности
военно-политической
обстановки,
сложившейся
вокруг
восстановленной
Украинской
Народной республики после прихода Директории УНР к
власти в результате победоносного восстания против
режима гетмана П. Скоропадского. Проанализированы
внешнеполитические обстоятельства, влиявшие на
положение Украины, политика Советской России
относительно УНР. Акцентируєтся на том, что
внешнеполитическое
положение
еѐ
было
неблагоприятным, соседние государства поддерживали
недружественный нейтралитет. Политика государств
Согласия направлялась на изоляцию Украины. Украинское
государственное руководство не смогло заручиться
поддержкой надѐжного союзника из числа европейских
государств-победителей. Определено влияние военно301

политических заговоров на положение Украинской
Народной
республики.
Коротко
охарактеризована
внутриполитическая ситуация в Украине, определено, что
она была неблагоприятной для УНР. Проанализированы
причины неудач в войне против Советской России.
Ключевые слова: Украинская Народная республика,
Директория, военно-политическая обстановка, украинская
армия.
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Вяткіна Т.Г., Порплиця Н.Б., м. Київ
ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ДО 2020 РОКУ
Досліджено чинну нині державну стратегію
регіонального розвитку України до 2020 року. Висвітлено
основні цілі, приорітети та принципи, які відображені при
здійсненні регіональної політики держави.
Проаналізовано перспективи реалізації кожного
окремо взятого пріоритету з урахуванням існуючого в
Україні
економічного,
політичного,
соціального
становища. Наголошено на неможливості виконання в
повному обсязі цілей і завдань, задекларованих у стратегії
за наявності певних об'єктивних причин. Розкрито слабкі
місця, які можуть стати перепоною для її успішного
здійснення. Визначено перелік перспектив для України, які
відкриває реалізація стратегії регіонального розвитку.
Наголошено на потребі її доповнення успішними
практиками регіональної політики ЄС.
Ключові слова: Державна стратегія регіонального
розвитку до 2020 року (ДСРР-2020), Державний фонд
регіонального
розвитку
(ДФРР),
об‟єднання
територіальних громад (ОТГ), Державна регіональна
політика (ДРП).
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Успіх реалізації ДФРР-2020 та реагування на
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виклики, що постали перед Україною в умовах загострення
регіональних суперечностей, буде залежати від реальної
здатності до співпраці регіональних і місцевих властей,
переведення розпочатих форм співпраці з європейськими
партнерами в площину розробки та реалізації
міжрегіональних інноваційних, інфраструктурних, освітніх
проектів і програм, розв‘язання проблем диспропорцій
соціально-економічного розвитку регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю тему
засвідчує зацікавленість дослідників та аналітиків у
впровадженні цілей, пріоритетів ДФРР-2020 на практиці в
регіонах з огляду на те, що Україна формує власну сучасну
державну регіональну політику. Зокрема, перші результати
й нові проблеми досліджували Мельник А., Адамик В.,
Олійник Я.Б., Пістун Н.Д.
Формулювання мети статті. Дослідження проблем
та ефективності здійснення регіональної політики України.
Зокрема,
як
це
залежить
від
ухваленої
на
загальнодержавному рівні схеми районування та утворення
ОТГ, дієвості механізму розподілу коштів ДФРР.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Оцінка глобальних чинників, міжрегіональних протиріч
ЄС, проблем реалізації регіональної політики дозволяє
визначити виклики, які стоять перед Україною: поява
ризиків (економічних, енергетичних, демографічних), які
обумовлені поляризацією полюсів економічного зростання,
вибором альтернативи – відкрита конкуренція українських
товарів і послуг на європейському ринку або конкуренція
на ринках СНД, потребою корекції галузевої і секторальної
структури економіки регіонів; необхідність визначення
важливих питань і проблем регіональної політики, які слід
урахувати при розробці та реалізації стратегії.
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Основними напрямками такої співпраці мають стати:
стратегічне визначення цілей; імплементація досвіду країн
ЦСЄ щодо розвитку і функціонування єврорегіонів,
підтримка інтегрованих програм поліпшення якості
інфраструктури; необхідність модернізації механізмів
регіональної політики – механізму вибору пріоритетів,
механізму фінансування структурних змін у регіонах,
механізму стратегування, механізму переорієнтації
інвестицій у пріоритетні галузі, сектори економіки;
подальше
вдосконалення
системи
інституційного
забезпечення регіонального розвитку, зокрема – задіяння
нових форм транскордонного співробітництва, розвиток
міждержавних регіональних кластерів [1].
Отже, регіональна економіка України конституюється
і функціонує з урахуванням як об'єктивних чинників
природного характеру, так і певної політики держави і
регіональних влад. Серед визначальних для економічного
розвитку територій умов варті уваги такі параметри:
1. Особливості регіональної економіки України
засновані на суттєвій відмінності в структурі, потужності і
потенціалі різних територій. Деякі області потребують
різних підходів до вибору моделей соціально-економічного
розвитку. Це підвищує роль державної регіональної
політики, оскільки лише збалансований і контекстуальний
підхід може нівелювати негативні впливи структурних
відмінностей економік регіонів.
2. Проблемою територіальної організації регіональної
економіки є її незбалансованість, що стає причиною
виникнення депресивних і повністю залежних від обласних
центрів територій у межах регіону.
3. Галузева спеціалізація регіональної економіки
досить однобічна. Області здебільшого орієнтуються на
окремі види економічної діяльності. У регіонах з
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розвиненою промисловістю слаборозвинена соціальна
сфера, що негативно впливає на рівень життя
населення [2].
4. Узагальнюючи аналіз особливостей динаміки
регіонального
соціально-економічного
розвитку,
підсумовуємо, що до ключових чинників, які поглиблюють
регіональні диспропорції в процесі реформування
економіки регіонів можна зарахувати: неоднорідну
адаптованість регіонів з різною структурою економіки до
функціонуванню в умовах ринкової конкуренції; галузевий
принцип
управління
економіки,
що
обумовлює
стимулювання лише базових областей, що мають високий
ступінь територіальної локалізації; недостатньо інтенсивну
співпрацю між різними регіонами; ослаблення ролі
держави щодо регулювання регіонального економічного
розвитку і вирівнювання диспропорцій у темпах і
напрямках; несиметричність впливу держави через існуючі
механізми на розвиток різних регіонів; реформування
системи державного управління завдяки децентралізації
без створення належної нормативно-правової бази для
цього процесу, що нівелювало б впливу протистояння
центральної і регіональної влади на розвиток регіональних
економік; незбалансованість механізму бюджетного
регулювання, який часто функціонуючого на основі
двосторонніх домовленостей між регіонами і центром.
5. Загальною тенденцією є зростання обсягів
інвестицій в економіку регіонів, проте основний їх обсяг
зосереджений в обласних центрах, а депресивні райони
потерпають від нерівномірного розподілу отриманих
коштів. Крім того, має місце галузевий дисбаланс у
розподілі інвестицій [3]. Державна стратегія регіонального
розвитку України до 2020 року є основним документом, що
визначає державну регіональну політику (далі ДСРР-2020).
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Він розроблений на період від 2014 до 2020 року.
Документ є визначальним для планування нових реформ,
стратегій, законів і концепцій.
Метою ДСРР-2020 є підвищення рівня життя
населення в Україні, незалежно де і в якому регіоні
проживає особа, і зменшення диспропорцій соціального й
економічного розвитку в усій країні. Нововведенням цього
документа стало чітке визначення основних сім пріоритетів
ДСРР-2020:
1. Єдність полягає у цілісності України в політичній,
соціально-економічній, гуманітарній сферах та зменшення
регіональних диспропорцій.
2. Інтеграція в процесі реалізації регіональної
політики України, а саме: галузевий складник, що
спрямований на підвищення конкурентоспроможності та
спеціалізації регіонів завдяки використанню саме власних
ресурсів; просторовий складник передбачає збалансований
регіональний розвиток і забезпечення єдності в усіх
сферах; управлінський складник полягає у створенні єдиної
оптимальної системи для стратегічного прогнозування і
планування регіонів.
3. Відмова від опіки у співвідношенні державарегіон і створення рівноправних партнерських відносин.
4. Координація. Запровадження горизонтальної
координації дій органів державної влади, які мають вплив
на регіональний розвиток, з метою скоординованої
співпраці центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування. Відповідно до
положень ДСРР-2020, законодавчо така координація
випливає із повноважень Мінрегіону, який має
координувати діяльність інших установ у сфері
регіонального розвитку. На жаль, питання координації на
всіх рівнях залишається нез‘ясованим.
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5. Підготовка висококваліфікованих кадрів на всіх
рівнях, які відповідальні за розробку та реалізацію проектів
регіонального розвитку. Проте так і не створена система
підготовки та перепідготовки кадрів для сфери
регіонального розвитку. У наслідок цього проекти, які
подаються на ДФРР, демонструють низьку кваліфікацію їх
авторів.
6. Зміни в системі фінансування. Фінансування
ДРП
та
проектів
регіонального
розвитку
сконцентровується
на
ключових
проектах
для
економічного зростання та поліпшення інфраструктури.
Створений ДФРР має гарантувати прозоре фінансування
проектів регіонів. Однак, ще жодного року не було
виконано вимогу статті 24–1 Бюджетного кодексу України
щодо розміру ДФРР в 1% бюджету. До того ж регіони так і
не змогли формувати розвиткові проекти для фінансування
з ДФРР, а рішення про фінансування проектів з регіонів,
які не відповідають викладеному вище принципу та
вимогам статті 24–1, усе одно ухвалювалось.
7. Провідна роль міст, полягає в поширенні процесів
урбанізації, розвитку міст і сільської місцевості. У процесі
децентралізації, передусім в об‘єднаних громадах, які
утворені навколо міст, зросла їхня роль. Дійсно, міста
поширили свій вплив на сільські території, відкриваючи
перед ними нові можливості. Це відповідає європейській
практиці та ідеології ДСРР [7].
Коли говоримо про розвиток регіонів, то тут варто
розуміти, що Європейський Союз перейшов до нового
розуміння розвитку – стале зростання, яке поєднує у собі:
розумне
зростання
(дослідження
та
інновації,
інформування
та
передача
технологій,
конкурентоспроможне мале і середнє підприємництво);
стабільне зростання (перехід до низьковуглецевої
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економіки, адаптація до зміни клімату, запобігання та
управління ризиками, захист довкілля і ефективне
використання ресурсів, стабільний транспорт та усунення
вузьких місць у мережевих індустріях). Слід наголосити на
інклюзивне зростання, що включає зайнятість та підтримку
трудової мобільності, соціальну інтеграцію та боротьбу з
бідністю, освіту, інституційне будівництво та ефективну
публічну адміністрацію. Українські регіони, плануючи свій
розвиток, мали б враховувати такі загальноєвропейські
тренди у своїх стратегіях розвитку та готувати відповідні
проекти
регіонального
розвитку
для
отримання
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР).
ДСРР так і не стала пріоритетною для більшості
регіонів України. Процеси стратегічного планування
розвитку регіонів відбуваються повільними темпами, існує
проблема низької ефективності реалізації програм їхнього
соціально-економічного розвитку. Про це свідчить хоча б
графік роботи державних адміністрацій над їх підготовкою.
Існують проблеми виконавчої дисципліни та суттєвої
залежності роботи місцевих органів виконавчої влади від
кадрових проблем, політики тощо. На місцях поки не
готові до системних змін у сфері реалізації регіональної
політики. Попри зміни процедур, формальний підхід до
розробки стратегій ще, на жаль, залишається найуживаним.
Існує тенденція до сприйняття регіональних стратегій не як
основного документа регіонального розвитку, а як певного
інструменту отримання коштів з державного фонду
регіонального розвитку [4].
Водночас є позитивні зрушення, а саме: найвищий
рівень відкритості продемонстрували вісім областей –
Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська,
Полтавська, Рівненська, Черкаська та Чернігівська. Шість
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регіонів працювали з достатнім рівнем відкритості –
Вінницька, Запорізька, Одеська, Сумська, Тернопільська та
Хмельницька області. Найгірші оцінки громадських
експертів щодо прозорості процесу розробки стратегій
регіонального розвитку отримали три області –
Закарпатська, Івано-Франківська та Миколаївська.
2018 року уряд виділив кошти з ДФРР на 477
проектів, запропонованих 24 обласними та Київською
міською держадміністраціями (див. таблиця 1).
Таблиця 1
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Отже, понад 4 млрд грн ДФРР розподілено на
інвестиційними програмами і проектами, загальний обсяг
якого 2018 року становив 6 млрд грн [11].
До початку творення об'єднаних територіальних
громад, бюджетної децентралізації та запровадження
формульного підходу до розподілу коштів Державного
бюджету України між регіонами, була система, яка
породжувала регіональний егоїзм. Велика кількість
суб'єктів базового рівня чекали субвенцій, які проходили
через область і район, відчуття державної підтримки при
цьому втрачалось. Вирівнювання по видатках створювало
ілюзію для одних, більш економічно спроможних, що їх
оббирає держава, а в інших, бідніших, існувало відчуття
образи на державу, що їм замало дають. Все це розмивало
роль держави, як єдиного цементуючого організму,
стимулювало відцентрові рухи.
Починаючи з 2015 року, Україна створила чотири
потужних
фінансових
інструмента
згуртованості
державного простору: вирівнювання по доходах, що
виглядає справедливим; фінансування регіонального
розвитку на основі формули; субвенція на розвиток
інфраструктури ОТГ; збільшення кількості місцевих
бюджетів, що перейшли на прямі відносини з бюджетом
державним; ОТГ, які утворились з не досить інтегрованих
між собою сільрад. У наслідок цього, отримали таку ж
саму проблему власної згуртованості.
Сьогодні на місцевому рівні мають здійснюватися
кроки на творення своєї нової згуртованої громади, нової
місцевої ідентичності, що також зменшить вплив
регіональної політичної еліти.
Отже, більшість стратегічних планів ОТГ містять
такий пріоритет, як інтеграція громади. Перехід ОТГ до
розуміння необхідності стратегічного планування свого
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розвитку із розрахунком на кошти ДФРР дає змогу
сподіватись на більш швидке опанування проектними
підходами
більшої
кількості
спеціалістів,
що
стимулюватиме конкуренцію, а відтак покращуватиме
якість проектів.
Мінрегіоном разом з Проектом Європейського
Союзу з питань регіонального розвитку 2016 року (наказ
Мінрегіону від 24.04.2015 р.№80 зі змінами від 01.04.2016
р.№80) змінено критерії, що комплексно визначають
значимість проекту для громад чи регіону в цілому, а саме:
територію охоплення розв‘язання проблеми (громада,
декілька громад, район, область); вплив проекту на
розв‘язання проблеми, що стоїть перед регіоном,
громадою; інноваційність проекту, соціально-економічні
особливості проекту; залучення додаткових джерел
фінансування (крім обов'язкових, 10% співфінансування з
місцевих бюджетів) [8].
Аналізуючи вид проектів регіонального розвитку,
слід зазначити основні ще досі нерозв‘язані проблеми:
представники місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування подають проекти, як звичайно,
соціального характеру; простежується недалекоглядність
стратегічного планування, що призводить до відсутності
об‘єктивної оцінки потенціалу території, бачення
перспективи розвитку, а відтак – неспроможності
підготовки розвиткових проектів. Низька якість планів
заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, що
призводить до того, що регіональні проекти у більшості
своїй націлені на точкове відновлення інфраструктури;
процедура відбору проектів і діяльність регіональних
комісій для фінансування з ДФРР не стали достатньо
відкритою. Проте створено агенства регіонального
розвитку в областях, які мають сприяти підготовці та
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реалізації
проектів
регіонального
розвитку,
використовуючи оновленні критерії [5].
У 2019 році держава виділить понад 30 млрд грн на
розвиток регіонів (для порівняння: 2018 року ‒ 25,4 млрд
грн) (див. рис. 1).

Рис. 1. Розподіл коштів на регіональний розвиток на
2019 рік [9].
Так, з вищеподаного рисунка простежується, що на
ДФРР
виділено понад
30 млрд
грн. Кошти
спрямовуватимуться
на
реконструкцію
медичної,
соціальної, культурної та спортивної інфраструктури,
розбудову Нового освітнього простору в школах і
дитсадках. Пріоритетними стали: об‘єкти спортивної
інфраструктури ‒ 10% коштів; енергоефективні заходи для
освітніх і медичних закладів –10%; проекти-переможців
«Всеукраїнського громадського бюджету» ‒ 0,5 млрд грн
[6]. Також фінансуватиметься: програма ЄС з підтримки
секторальної політики України – 0,5 мільярда гривень.
2018 року в межах програми було обрано 70 інвестиційних
проектів-переможців, що будуть реалізовані в регіонах
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України протягом наступних років; субвенція на
розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних
громад – 2,1 млрд грн; субвенція на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров‘я в
сільській місцевості, – 1 млрд грн. Додатково понад 4 млрд
грн – перехідних із 2018-го. Нині на різних стадіях
реалізації – 517 проектів нового будівництва амбулаторій
первинної медичної допомоги в усіх регіонах України;
субвенція на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності в населених пунктах – 14,7
млрд грн; субвенція на соціально-економічний розвиток
окремих територій – 4,7 млрд грн.
Загальний ресурс місцевих бюджетів 2019 року
становитиме 573,1 млрд грн, з яких власні доходи місцевих
бюджетів – 292,3 млрд грн, що порівнянно із
затвердженими місцевими бюджетами на 2018 рік більше
на 41,8 млрд грн, або на 16,7% [9].
І це не враховуючи трансферти з державного
бюджету в розмірі ‒ 288,3 млрд грн (див. рис. 2). Також у
Держбюджеті-2019 передбачено прямі міжбюджетні
відносини з ОТГ.
Слід наголосити що, триває реалізація згуртованості
державного простору України. Зокрема ОТГ, які
утворилися з не досить інтегрованих між собою сільрад,
здійснюють кроки на творення власної нової згуртованої
громади, зменшуючи вплив регіональної політичної еліти.
Більшість стратегічних планів ОТГ містять такий
пріоритет, як інтеграція громади та створення нової
місцевої ідентичності [10].
До традиційних викликів державної регіональної
політики до ухвалення ДСРР-2020 та Закону «Про засади
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державної регіональної політики» додались нові. Один з
них зовнішній глобальний та об‘єктивний – агресія з боку
Росії на фоні радикалізації суспільних настроїв у світі,
інший наш внутрішній, український суб‗єктивний – не
готовність реалізовувати нову державну регіональну
політику,
визначену
згаданими
нормативними
документами та не виконання приписів цих документів. На
фоні війни, великої кількості переміщених осіб в регіонах,
що впливає на структуру та суспільні настрої населення
регіонів, в Україні досі так і не розпочата реалізація
програм та проектів, що випливають із ДСРР-2020 для
забезпечення
згуртованості
України,
єдності
її
економічного, культурного, інформаційного, мовного
простору.

Рис. 2. Виділення коштів у місцеві бюджети на 2019
рік [9].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Закінчується
другий етап реалізації ДСРР-2020 і в дійсності залишився
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один рік. Перспективи реалізації цієї, край важливої і
ключової стратегії залежать від реалізації програм та
проектів, які передбачають забезпечення згуртованості
України,
єдності
її
економічного,
культурного,
інформаційного простору. Слід запровадити моніторинг
аналізу регіональних стратегій розвитку, збільшити
бюджет ДФРР до 1,5% загального фонду ДБУ та
фінансування проектів, які мають довготривалий вплив на
розвиток регіону і вартість яких становить не менше 1,5
млн грн. Кошти, які регіон не використає через брак
проектів, мають переходити на наступний рік і
перерозподілятися серед усіх інших регіонів. Важливо
гармонізувати нормативно-правові акти, що стосуються
регіонального розвитку.
Слід зрозуміти, що збалансована регіональна
політика є головним засобом творення згуртованої
України. Саме тому не можна зупинятися на досягнутому.
Потрібно
й
надалі
шукати
шляхи
постійного
вдосконалення регіональної політики, що стане запорукою
впевненого просування до побудови ефективного
українського суспільства.
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Viatkina Т.G., Porplytsya N.B. Prospects for realization
of the state strategy of regional development until 2020. The
study analyzed current state strategy of regional development
of Ukraine until 2020. The main goals, priorities and principles
in the implementation of regional policy of the state are
highlighted. There are researched the perspectives of each
individual priority taking into account the economic, political
and social situation existing in Ukraine. It is emphasized that it
is impossible to implement the goals and objectives fully
declared in the strategy in the presence of certain objective
reasons.
Research of problems and efficiency of implementation of
regional policy of Ukraine are analyzed. In particular, how it
depends on the regional level scheme of zoning and the
formation of Territorial Communities Association, the
effectiveness of the mechanism of distribution of the State Fund
for Regional Development. Weaknesses of the strategy are
discovered possible barrier of its successful implementation. It
is determined the list of prospects for Ukraine which opens the
implementation of the regional development strategy. It is
emphasized on the need to supplement it with successful
practices of the EU regional policy.
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The second stage of the implementation of DDR-2020
ends and there is one year left. It is necessary to introduce
monitoring of the analysis of regional development strategies
and to increase the budget of the State Fund for Regional
Development to 1.5% of the general fund and to finance
projects that have a long-term impact on the development of the
region. The funds that the region will not use due to lack of
projects should go to the next year and should be redistributed
among all other regions. It is important to harmonize laws and
regulations related to regional development.
The main contribution of this study is to identify that
balanced regional policy is assurance of cohesive Ukraine.
Special reference highlights the ways of regional policy
improvement that will be the key for building the effective
Ukrainian society.
Keywords: State Strategy for Regional Development until
2020 (SSRD-2020), State Fund for Regional Development
(SFRD), Territorial Communities Association (TCA), State
Regional Policy (SRP).
Вяткина Т.Г., Порплица Н.Б. Перспективы
реализации государственной стратегии регионального
развития до 2020 года. Исследовано действующую ныне
государственную стратегию регионального развития
Украины до 2020 года. Изложено основные цели,
приоритеты и принципы осуществления региональной
политики государства.
Проанализированы перспективы реализации каждого
отдельно взятого приоритета с учетом существующего в
Украине экономического, политического, социального
положения. Отмечено невозможности выполнения в
полном объеме целей и задач, задекларированных в
стратегии при наличии определенных объективных
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причин. Раскрыто слабые места, которые могут стать
преградой для еѐ успешного осуществления. Определен
перечень перспектив для Украины, который открывает
реализацию стратегии регионального развития. Отмечено
необходимость
дополнения стратегии
успешными
практиками региональной политики ЕС.
Ключевые слова: Государственная стратегия
регионального развития до 2020 года (ГСРР 2020),
Государственный фонд регионального развития (ГФРР),
объединение
территориальных
общин
(ОТО),
Государственная региональная политика (ГРП).
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Derkach S.S., Kyiv
MODERN DEMOGRAPHIC TRENDS IN THE KYIV
REGION
The article analyzes modern demographic trends in the
Kyiv region. The thesis is based on historical data of the Main
Statistical Office in the Kyiv region and the results of field
research conducted by the author, who highlights the dynamics
and characteristics of demographic processes in the Kyiv
region in the second half of the XX - early XXI century.
Based on a wide range of sources the gender, age,
educational and professional structure and attracting people to
migration were studied. The study analyzes the dynamics of the
age and sex structure of the population of the Kyiv region
indicates the predominance of the number of women over men
in the general population, and this advantage is typical for
most age groups. For the Kyiv region is also characterized by a
process of population aging. Changing rural population is
directly connected with the natural movement of the population
and migration, as well as the transformation of rural areas into
the city.
With regard to the educational and occupational
structure of the population, it should be noted first and
foremost a permanent increase in the level of education of the
population of the Kyiv region throughout the study period. Due
to the changes in the demographic situation in Ukraine,
particularly in the Kyiv area has increased the number of
pensioners and other persons on the content state. Substantial
transformation during the study period has also undergone a
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structure of the population by income and employment sources.
One of the notable trends during the study period is the
increase in the proportion of the population of the Kiev region,
engaged in mental work, by a corresponding reduction in the
number of employed in manual labor.
According to the All-union census of years 1959–1989 the
author studied the dynamics of ethnic and linguistic situation in
the territory of the Kyiv region in Soviet times. The composition
of the population among the ethnic groups dominated by
Ukrainians and Russians. This thesis displays the influence and
negative effects of russification of Ukrainian speakers in the
region. It is shown how the ethnic composition and language
situation of the Kyiv region changed after Ukraine gained its
independence. Reduction of the total population of the Kyiv
region was reflected in almost all ethnic groups, recorded as a
numerical increase in certain ethnic groups. The features of
marital and reproductive behavior of the population of the Kyiv
region. The features of marital and reproductive behavior of
the population in the Kyiv region are considered.
In general, it should be noted that the population of the
Kyiv region during the study period experienced a phenomenon
of demographic transition, which is characterized by a
decrease in the birth rate, small in comparison with Western
Europe, the increase in life expectancy, the weakening of the
institution of marriage, the intensification of migration
processes, the transformation of ethno-national composition.
These processes require further study, particularly in the new
socio-political and economic realities.
The article describes the features and the latest trends of
the natural population movement and their influence on the
prospects for its further changes. It also suggests the ways of
solving the demographic situation not only in the Kyiv region
but in Ukraine as a whole.
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Keywords: Kyiv region, All-union censuses of population
(195–1989 gg.) Census population (2001), gender and age,
marriage, divorce, reproductive behavior, educational and
professional structure, migration, ethnic and linguistic
composition.
Problem statement generally and its relation to the
important scientific and practical tasks. The Kyiv region
holds a special place among other Ukrainian regions in the
context of the population ethno-demographic development. The
ethnographic diversity of this region, one part of which belongs
to Polesia, and the other one to Dnieper Ukraine, depends on its
location along one of the biggest European waterways on the
border of the forestal and forest-steppe zones. The region,
historically formed in an agricultural way, experienced some
fundamental transformational shifts connected with the rural
population traditional lifestyle destruction caused by the urban
and global processes. In this context, the special place of the
Kyiv region is determined by its close position to the biggest
Ukrainian metropolis, the capital of the country, Kyiv.
The population of the region was greatly reduced during
the 20th century. It was caused by the Bolsheviks totalitarian
retaliatory regime, forced collectivization and industrialization,
three forced famines, and Nazi's military crime. All these
events caused deep structural changes in the ethno-lingual
structure of the Kyiv region, and its age-sex, educational and
professional structure. The results of Chernobyl accident and
deep socio-economic crisis during the late 80s in the 20th
century highly influenced the ethno demographic development
of the Kyiv region.
At the same time, Ukrainian state formation challenged a
range of major problems in the last decades. One of the most
serious problems is the demographic crisis, which goes along
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with falling birth rates and population life expectancy, excess
mortality, especially among productive age men, skilled
workforce migration percentage (mainly young people),
deterioration of health etc.
The thematic justification of the socio-demographic
society structure dynamics primarily stems from the fact that
these days we have a tendency for population ageing. It
happens not only in separate countries but on the whole planet,
and the number of town dwellers is increasing while the
number of rural people is rapidly decreasing; family and
marital relations are also becoming unsustainable. The
population growth problem is now as relevant as ever, and its
solution needs some political decisions at the country level in
the field of social policy and development of the evidencebased guidelines about the demographic situation improvement
in Ukraine.
Recent research and publications analysis. Works of
many scientists are dedicated to the study of Ukrainian
demographic development general issues. A lot of Ukrainian
scholars like E.M. Libanova [1], O.A. Malynovska [2], V.P.
Piskunov [3], S.I. Pyrozhkov [4], V.S. Steshenko [5], O.U.
Khomra [6], F.D. Zastavnyi [7] etc. made a great contribution
into research and decision making for these issues. We pay a lot
of attention to demographic processes dynamics and structure
study. Health, mortality, and life expectancy issues are of
priority concern for demographers. However, emerging
demographic trends in the Kyiv region remain understudied;
therefore, they need to be studied in detail.
On the assumption of the problem statement, the
purpose of the article is to analyze the current demographic
processes dynamics and the aspects of birth rate, mortality,
population growth and migration geographical distribution in
the Kyiv region. The primary targets are to focus on the
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analysis of the natural population movement rate, population
base dynamics and its demographic structure. We also have
some oblast current demographic development concerns on
account of exploring the common and distinctive features about
the demographic situation in Ukraine for further research on the
ground of population demographic rate of the target area.
Nowadays the global trend is defined by the rapid growth of the
Earth population. The Kyiv region as part of Ukraine
experiences the same disturbances in the field of the sociodemographic structure as most Ukrainian regions.
Presentation of basic material of the research with
complete received scientific results justification. The Kyiv
region is an area with a rather dense population. Natural
population growth in the Kyiv region has been observed since
1959-1976, and population decline has been observed since
1977 because the mortality level was higher than the birth rate
at that time. In the Kyiv region towns the population has begun
declining since 1994. This trend remains today. It has been
proved by statistics and field study findings.
According to the Main Department of Statistics in the
Kyiv region, the population of 1959 numbered 1707955 people,
and in 1970 there were 1826335 people. According to the next
population census of 1979, the population numbered 1923905
people, and in 1989 in comparison with the previous population
census increased up to 1939973 people. According to the AllUkrainian census of 2001, the population numbered 1827894
people. From 1959 to 2001 the urban population went up 2,5
times, and the rural population declined more than 1,5 times.
The Kyiv region is one of the most densely populated
area oblasts of Ukraine. According to the All-Ukrainian census,
the population of the Kyiv region (without notice of Kyiv
population) numbered 1827894 people by 5th December 2001.
1053486 of them were town dwellers, and 774408 people were
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rural. The number of people in the Kyiv region slightly
declined after carrying out the census.
According to the Main Department of Statistics in the
Kyiv region by 1st February the Kyiv region population
numbered 1722052 people, 1064773 of them were urban
dwellers, and 657279 were rural people. The number of people
in the Kyiv region reduced by 105842 people from 2001 till
2013. The declining trend generally remains around Ukraine.
The Kyiv region is characterized by low population density.
According to the All-Ukrainian census, oblast population
density is generally about 65 people/m2 [8].
The peculiarities of the Kyiv region population
reproduction can be observed with the following chart. The
birthrate value depends on many factors.
Chart 1
The Kyiv region natural population movement
dynamics of 1989-1998 [9]
Years
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Born people number Dead people number
town
15373
14230
13420
12685
12162
11104
10685
10329
9769
8681

village
10800
9707
9233
8853
8231
8009
7615
7233
6701
6192

town
8798
9412
10255
11029
11921
11931
12992
12399
12225
12081

village
14985
15995
17164
17054
18290
18474
18503
18168
17831
17047

Natural growth and
decline
town
village
6574
-4185
4818
-6288
3165
-7931
1656
-8201
241
-10059
-827
-10465
-2307
-10888
-2070
-10935
-2456
-11130
-3400
-10855

During 10 years, from 1989 till 1998, the number of born
people in the Kyiv region was 201012: urban – 118438, rural –
82574. However, the number of dead people was 286554:
urban – 113043, rural – 173511. Natural growth by 16454
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people in the area was visible only in an urban area from 1989
until 1993. After this growth there was a decrease by 11060
people. In a rural area the population number reduced by 90937
people at that time (chart 1).
The significant difference of population migration
activity at this stage is that temporary circular migration
predominates permanent migration. It forces the Kyiv region
rural population to decline at a slower pace than generally
around Ukraine.
During 5 years, from 2009 until 2013, the number of born
people in the Kyiv region was 101913: urban – 63563, rural –
38350. The number of dead people was 138481: urban – 65127,
rural – 73354. There was a decrease by 36788 people. It should
be noted that there was a population decrease by 1784 people in
an urban area, and only in 2012 there was natural population
growth by 220 people while in a rural area there was a decrease
by 35004 people (chart 2).
Chart 2
The Kyiv region natural population movement
dynamics 2009-2013 [10]
Years
2009
2010
2011
2012
2013

Born people number Dead people number
town
12767
12269
12524
13124
12879

village
7849
7468
7559
7842
7632

town
13351
13326
12611
12904
12935

village
15518
15080
14236
14257
14263

Natural growth and
decline
town
village
-584
-7669
-1057
-7612
-87
-6677
220
-6415
-56
-6631

Statistic data analysis shows that there are more women
in the total population in the Kyiv region, and it is generally
common for the whole country. During the censuses of 1989–
2011 the male to female ratio practically did not change. In the
same way according to the latest data from the Main
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Department of Statistics in the Kyiv region, the population of
2013 numbered 1719699 people, among them: 795631 – men
(46%), 924068 – women (54%). Consequently, the difference
between the number of men and women from 1989 to 2013
remained unchanged, and it was 8% (Chart 3).
Chart 3
The number of men and women in the Kyiv region.
Comparative data of 1959, 1970, 1979, 1989, 2001, 2013 [11]
Year
1959
1970
1979
1989
2001
2013

Population
at large
thous. (mln)
1707955
1826335
1925174
1934369
1821061
1719699

Of which

Percentage, %

male

female

male

female

733153
808294
861556
883461
841463
795631

974802
1018041
1063618
1050908
979598
924068

43
44
45
46
46
46

57
56
55
54
54
54

The same processes are typical for the population in the
Kyiv region as for most other regions of Ukraine during 1959–
2018, although it can be said that in some areas there is a
regional specificity. During this period there were radical
changes in the sex-age and educational-professional structure of
the population, as well as in its migration activity. One of the
specific trends which are common for the whole studied period
is the predominance of women over the number of men. In
general, the ratio of men and women is uneven in different age
groups: if the difference in the youngest age groups is almost
imperceptible, then the population of a mature and especially
elderly population is already significantly higher. We are able
to observe the prevalence of women among citizens over the
age of 27. The causes of this phenomenon are, above all, higher
mortality of men due to accidents, as well as diseases caused,
among other things, by an unhealthy lifestyle.
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Another modern demographic processes sign is
population aging caused by falling birth rates and decrease in
the number of children. It was observed throughout the
exploration period, that is, from 1959 to 2018. Population aging
increases the demographic burden on able-bodied citizens,
which is especially noticeable in rural areas. Here the burden on
the able-bodied population, carried out by people older than the
able-bodied, highly exceeds the burden on children. It shows
that working population is forced to focus its efforts on
supporting mainly people of retirement age.
The censuses data of 1959–2001 shows that the constant
prevalence of women in the total population was observed in
the Kyiv region during the studied period, and it is
corresponding to the situation in Ukraine generally. The
prevalence of the number of women over men can be
explained, on the one hand, by lower mortality among women,
and on the other hand, by the consequences of war, migrations
abroad which affect the number of men the most. A special
feature of modern age structure of the Kyiv population is a
decline in the proportion of children in the total population
number. According to the census of 1959, the percentage of
children under 15 among the population was 27.8%, in 1970 ‒
26.5%, in 1979 ‒ 23.5%, in 1989 ‒ 22.9%, and according to the
All-Ukrainian Census of 2001, it was only 18.1%. At the same
time due to the demographic situation changes in Ukraine, in
particular in the Kyiv region, the number of pensioners and
other people supported by the state increased. According to the
All-Union Census of 1959, they numbered 4% in the Kyiv
region, and then 22.4% in 1989, that is, more than five times. In
urban settlements there were 21.8% of retirement age people
while in rural areas they numbered 35.7% which was
noticeably more [11].
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The study made it possible to establish a relatively high
level of education of the Kyiv region population. According to
the 1959 All-Union Census, 507 out of 1000 people at the age
of 10 and older were educated while according to the AllUkrainian Census of 2001, there were 878 out of 1000 people
with education. So, there is a large number of educated people
in the Kyiv region, and most of them have higher education or
special secondary education, or they study at higher education
institutions. Men have a lower educational level, they are more
likely to receive secondary specialized education mainly of
technical branches of study, and women receive higher
education mainly in the humanities. In recent decades women
tend to have a higher educational level than men.
The population professional structure underwent
significant changes during the studied period. The analysis of
1959–1989 of the Kyiv region population censuses data gave an
opportunity to note that the number of workers and employees
increased with each census. It was observed around the Kyiv
region rural population the best. Thus, according to the 1959
census, the percentage of workers was 18.3% while it reached
53.4% in 1989. On the contrary, the number of collective
farmers decreased, as this was supported by a high level
mechanization in agriculture [12]. Thus, according to the AllUnion Census of 1989, collective farmers in the countryside
numbered 30.2% of the employed population, and almost none
of them were from the urban area – only 1%. At the same time
the percentage of workers and employees grew due to the
opening of new enterprises, social and cultural institutions in
the region. In the period of independence, the tendency towards
a decrease in the number of employed in agriculture held on
while the number of industrial and service workers also
increased.
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The migration processes of the Kyiv region differed
fundamentally from the population migration of other
Ukrainian regions. Both male and female population
participated in the Kyiv region migration processes. Mainly
people at the age of 20–34 arrived to the regional urban
settlements in 1959–1986. This was due to the possibility of
better employment in the towns of the Kyiv region. According
to the survey, the migration of the Kyiv region population was
also affected by the Chernobyl accident. The migration rate was
growing in urban settlements between 1971 and 1993, and
since 1994 the number of people grew. As for the rural areas,
there was a decrease in the number of people during the Soviet
period. The migration gain happened only since 2010. An
important difference in the migration activity of the population
at the present stage is the predominance of temporary circular
migration over a permanent one. It is the reason why the rural
population of the Kyiv region is shrinking at a much slower
pace than in Ukraine generally.
The study of the ethnic aspects of the socio-demographic
processes in the Kyiv region suggested that the Kyiv region
was relatively monoethnic during the studied period. The ethnic
structure of the region mainly consisted of Ukrainians, and their
percentage in the studied period changed from 93.2% in 1959
to 89.4% in 1989. It should be noted that despite the intensive
Russification during the years of Soviet power the vast majority
of Ukrainians in the Kyiv region kept their native language.
There was an increase in the proportion of Russians and
Russian-speaking population in the Kyiv region from 1959 to
1989. Thus, it was 4.8% in 1959, 6.1% in 1970, 7.6% in 1979,
8.7% in 1989.
As for other ethnic groups, their percent in the population
was constantly decreasing. In particular the total number of
Jews decreased significantly. Most representatives of ethnic
332

minorities lost their native languages and switched to Russian.
According to the 1959 census, 57% of Jews in the Kyiv region
spoke Russian, 11% Ukrainian, 32% the language of their
nationality, while according to the 1989 census, only 9% of
Jews spoke Russian, 77% Ukrainian and 13% their national
language. The proportion of Ukrainians decreased at that time
while the Ukrainian population of the Kyiv region generally
managed to preserve its native language.
According to the 1989 and 2001 population census data,
the reasons for the ethnic structure changes were found, and
they influenced the population reproduction in general. The
total population reduction of the Kyiv region was reflected in
almost all the ethnic groups, however, there was also a
quantitative increase in the Caucasian origin ethnic groups:
Azerbaijanis, Armenians, and Gagauzians. The number of
Jewish, Polish, German, Bulgarian, Greek and other ethnic
groups decreased significantly.
Obviously the significant increase in the proportion of
Ukrainians with a decrease in the percentage of Russians in the
Ukrainian ethno-national structure was the most interesting
ethno-demographic process. Thus, the number of the Russian
ethnic group representatives decreased by 34.9%. At the same
time the percentage of Ukrainians in the population increased
to 92.5%. According to the All-Ukrainian Census of 2001,
96.8% of people considered their national language to be a
mother tongue, 1.2% Ukrainian, and 1.9% Russian. At the same
time it should be noted that the Russian language sphere use is
decreasing rather slowly. In the Kyiv region towns they speak
mostly Russian, and, on the contrary, they use Ukrainian or
surzhyk (mixed Ukrainian and Russian) in villages.
According to the survey of three districts in the Kyiv
region (Kyiv-Svyatoshinskyi, Makarivskyi, Vasylkivskyi), the
vast majority of Ukrainians speak Ukrainian. There are also
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Russians, Belarusians, Jews, Poles, Georgians, Armenians, and
Azeris in Ukraine. They understand Ukrainian, they speak their
native language but more often they speak Russian or so-called
surzhyk. The vast majority of marriages are those within the
Ukrainian ethnic group. However, there are also mixed
marriages between Ukrainians and men of other nationalities or
vice versa.
Having analyzed the marriage and divorce dynamics, it
should be noted that almost the same number of marriages was
registered both in the rural area and in the urban one. Among
all the age groups 20–24 years old people marry the most
frequently. The highest level of divorce falls on the age group
of 25‒29. According to the statistics, marriages which last 5–9
years break up most often. However, marriages in rural areas
are stronger while in urban areas almost half, and sometimes
more than half of marriages break up. Only one third of
marriages in the rural area are of short duration. There is a
tendency for the number of early marriages to increase. There
are also high divorce rates in the region.
According to the survey, mostly the elderly register their
marriage, and there is a small number of young people who
have officially married. Among the respondents there are many
young couples living in civil marriage. The Kyiv region
population of reproductive age is characterized by a limiting
birth rates trend. Insufficient material support remains the main
reason for limiting the desirable number of children for the
Kyiv region residents. The difficult socio-economic situation in
Ukraine affects the well-being of the rural community, in
particular, residents of the capital suburbs, despite the
advantages of being close to Kyiv.
The study findings and prospects for further
exploration in this direction. Consequently, low birth rates
and growing mortality rates show an unfavorable demographic
334

situation in the Kyiv region. The reasons for this vary; they
cannot be expressed only through the Ukrainian economic
situation deterioration. The natural growth is gradually
decreasing in all Ukrainian regions, most of all this is
noticeable in villages where a significant proportion of the
population lives. The reason for this is, first of all, a fairly high
proportion of older people in the countryside. The comparison
of observations, recorded among the rural population with data
relating to Ukraine, gives grounds to assert that not only the
Ukrainian village population inhere these processes but also the
whole Ukrainian population.
The Ukrainian demographic policy in the present
conditions should be aimed not only at stimulating the birth
rate, but also at strengthening the family, raising the material
well-being of the people, reducing the morbidity and mortality.
However, measures to manage the population reproduction
processes do not show fast results. The results of the
demographic policy are developed through many years and
even decades.
Much attention should be given to the creation of
conditions for improving the financial situation of families with
children, the development of the family social service system,
increasing the types of services provided to families, reducing
maternal and infant mortality, and strengthening the prevention
of diseases. The Ukrainian demographic situation crisis
requires a revision of its specific demographic policy areas. The
demographic policy of Ukraine is aimed at increasing the
natural population growth at the expense of fertility. So,
mothers who give birth to a child are given assistance, an
additional leave, etc. The demographic situation requires
constant control of the government. Only the effective regional
demographic and economic state policy can ensure the solution
of these problems.
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In general, it bears mentioning that the Kyiv region
population of the studied period experienced a demographic
transition phenomenon which is characterized by a fertility
decline, small, in comparison with the Western European
countries, increased longevity, weakening of the marriage
institution, migration processes intensification, ethnic
composition transformation. These processes require further indepth study, in particular, in the latest socio-political and
economic environment.
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Деркач С.С. Новітні демографічні тенденції в
Київській області. У статті проаналізовано новітні
демографічні тенденції в Київській області. Розкрито
проблеми розвитку демографічних процесів Київщини за
даними Головного управління статистики в Київській
області й результатів польових досліджень. На основі
широкого кола джерел досліджено статево-вікову,
освітньо-професійну структуру та залучення населення до
міграційних процесів.
За Всесоюзними переписами 1959–1989 рр. вивчено
динаміку чисельності етносів і мовну ситуацію на
території Київщини за радянських часів. З‟ясовано, як
змінився етнічний склад і мовна ситуація Київської
області після здобуття Україною незалежності.
Розглянуто особливості шлюбної та репродукивної
поведінки населення Київщини.
Визначені специфічні риси і новітні тенденції
природного руху населення, їх вплив на перспективи його
подальших змін. Запропоновані шляхи розв‟язання
демографічнної ситуації не лише на Київщині, а й в
Україні.
Ключові слова: Київська область, Всесоюзні
переписи населення (1959–1989 рр.), Всеукраїнський
перепис населення (2001 р.), статево-віковий склад,
шлюбність, розлучуваність, репродуктивна поведінка,
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освітньо-професійна структура,
етнічний і мовний склад.

міграційні

процеси,

Деркач С.С. Новейшие демографические тенденции
в Киевской области. В статье проанализированы
новейшие демографические тенденции в Киевской
области. Раскрыты проблемы развития демографических
процессов Киевской области по данным Главного
управления статистики в Киевской области и
результатов полевых исследований. На основе широкого
круга
источников
исследована
поло-возрастная,
образовательно-профессиональная
структура
и
привлечение населения к миграционным процессам.
По Всесоюзной переписи 1959–1989 гг. изучена
динамика численности этносов и языковая ситуация на
территории Киевской области в советское время.
Выяснено, как изменился этнический состав и языковая
ситуация Киевской области после обретения Украиной
независимости. Рассмотрены особенности брачного и
репродуктивного поведения населения Киевской области.
Определены специфические черты и новейшие
тенденции естественного движения населения, их влияние
на перспективы его дальнейших изменений. Предложены
пути решения демографической ситуации не только в
Киевской области, но и в Украине.
Ключевые слова: Киевская область, Всесоюзные
переписи
населения (1959–1989 гг.), Всеукраинская
перепись населения (2001 г.), поло-возрастной состав,
браки,
разводы,
репродуктивное
поведение,
образовательно-профессиональная
структура,
миграционные процессы, этнический и языковой состав.
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УДК: 39 (477.87) (437.6) (438)
ББК: 63.3(4Пол)‒38+76.02(4Укр)
Н-22
Наконечний В.М., м. Київ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ
ПОСПОЛИТОЇ НА СТОРІНКАХ «НАШОГО ЛЕМКА»
У статті з„ясовується становище лемків у польській
державі за дописами «Нашого лемка». Виявлено
найскладніші проблеми українсько-польських відносин у
другій половині 1930-х років. Дописи «Нашого лемка»
засвідчили, що специфічна «опіка» польської держави
відчувалась абсолютно в усіх галузях життя українського
населення гірських теренів. Найдошкульнішою така увага
була щодо сфери самоорганізації громадського простору.
Спеціальними об„єктами репресивної політики польської
адміністрації на Лемківщині стали читальні «Просвіти».
Найбільшою ж ґвалтовністю були позначені дії польської
адміністрації в освітній сфері. Прискіпливою з боку
польської держави була й увага до історичної пам‟яті
лемків. Чиновники докладали чималих зусиль, щоб
зменшити українські впливи на процеси формування
національної
самосвідомості
русинів.
Разом
із
репресивними акціями щодо лемківських громадських
ініціатив
проукраїнського
характеру
польська
адміністрація нахабно втручалася навіть у приватне
життя русинів, намагаючись, приміром, регламентувати
стиль їхнього одягу.
У підсумку вказано, що дописи «Нашого лемка»
дозволяють твердити про брутальне й беззаконне
ставлення польської адміністрації до української
меншості лемківських теренів.
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Ключові слова: польсько-українські відносини, «Наш
лемко», редакційна політика, національний тиск, Друга Річ
Посполита.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Питання українсько-польських відносин на
західноукраїнських землях у міжвоєнне двадцятиліття
давно
стало
популярним
сюжетом
сучасних
історіографічних студій. Пояснюється це тим, що
українські дослідники вповні виправдано саме в тому часі
шукають
корені
подальших
трагічних
подій
міжнаціонального протистояння. При цьому увага зазвичай
фокусується на галицьких теренах, де опір ґвалтовній
полонізації набув масовості та політичної організованості.
Разом із тим, надалі майже цілковито з поля зору істориків
випадає політика польської держави щодо заселених
українцями лемківських теренів, які внаслідок певної
віддаленості від етнічного центру та гірської специфіки
зазнавали значно брутальнішої денаціоналізації місцевого
населення та безапеляційного ущемлення його природних
прав на обрання власної національно-культурної
ідентифікації.
Найінформативнішим джерелом у висвітленні цієї
проблеми є матеріали лемківської періодики, яка невтомно
фіксувала такі прояви національного безправ‘я. Як відомо,
єдиною русинською газетою проукраїнської орієнтації того
часу був «Наш лемко», яка виходила в другій половині
1930-х років. Саме з її шпальт ми дізнаємося про
сплановане та послідовно реалізоване численними
представниками польської адміністрації багатолітнє
насилля над національним вибором лемків. Незважаючи на
постійні конфіскації чи то окремих дописів, чи то навіть
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цілих чисел газети, редаговане Юліаном Тарновичем
видання вело героїчну, хоча й нерівну боротьбу за право
лемків бути українцями, інформуючи своїх читачів про
форми й методи винародовлення найбільш західної
етнічної групи нашого народу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду
на унікальність «Нашого лемка» як історичного джерела
про нього неодноразово згадується в історіографії
лемкознавства [13; 14]. Натомість, зараз немає самостійних
студій, де би з‘ясовувалась евристична цінність матеріалів
часопису для реконструкції специфіки польськоукраїнських
відносин
на
Лемківщині
останніми
передвоєнними роками. Цим і зумовлено актуальність
нашої розвідки.
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в з‘ясуванні специфіки відображення на шпальтах
«Нашого лемка» українсько-польських відносин у другій
половині 1930-х рр.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як
свідчать дописи «Нашого лемка», специфічна «опіка»
польської держави відчувалась абсолютно в усіх галузях
життя українського населення гірських теренів. Але
найдошкульнішою така увага була щодо сфери
самоорганізації громадського простору. Представники
польської адміністрації всіх рівнів – від солтиса до
поліцейського та представника фіскальної служби –
надуважно приглядалися до тих русинів, які сповідували
українську національну орієнтацію. При цьому маркером
останньої в очах чиновників був факт передплати селянами
«Нашого лемка». Хоча газета виходила вповні легально і
перед тим, як потрапити в руки до читача, переходила
прискіпливе цензурування, передплатники видання
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автоматично потрапляли до списку неблагонадійних. До
таких лемків під різними приводами навідувались
урядники та карали за найдрібніші, нерідко цілковито
надумані правопорушення. Скарги на такі відвідини доволі
часто потрапляли до колонки редакційної пошти, хоча й
здебільшого у скороченому цензурованому вигляді.
Оскільки підшивка «Нашого лемка» в бібліотеці
Львівського національного університету імені Івана
Франка містить примірники газети з цензурного комітету,
ми подекуди маємо нагоду отримати дійсну картину
звернень лемків до своєї газети. Так, зі згаданого приводу
анонімний дописувач жалівся: «Від часу, як я
запренумерував «Нашого лемка», посипалися на мене кара
за карою. Поліція спеціально опікується мною. […] Всіх
тих, що почувають себе українцями, поліція переслідує, а
староство казало мені, абим не бавився в політику, бо у нас
читати газету «Наш лемко» то велика політика […]. Гірко
нам тут живеться, доноси, клевети та хліб насущний, але
ми віримо в кращу будучність» [3, с. 3]. Зазначимо, що
переслідуючи передплатників «Нашого лемка», польська
адміністрація водночас усіляко заохочувала русинів читати
москвофільську альтернативу видання – газету «Лемко»,
що видавалась у Криниці.
Спеціальними об‘єктами репресивної політики
польської адміністрації на Лемківщині стали читальні
«Просвіти» як провідники національної освіти та культури.
Державні чиновники намагалися за будь-яку ціну віднайти
причини, які б уможливили закриття цих осередків
української духовності. На людей, котрі під читальні
давали власні оселі, зводилися численні наклепи в
правопорушеннях, а коли такі годі було віднайти – не
зупинялися перед фальшуванням «доказів» небезпечної
громадської поведінки [18, с. 9].
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Такі репресивні заходи посилювалися ще й
цілеспрямованою акцією одурманення лемків польською та
москвофільською пропагандою, підсолодженою різними
матеріальними заохоченнями. Як приклад, наведемо допис
мешканця села Ропиця Руська Горлицького повіту про
заснування читальні «Просвіти», що, за його словами, була
«темним духам сіллю в оці». Після цієї події місцева
вчителька з учителем-поляком згуртували національно
інертних представників лемківської громади і наперекір
українцям заснували «Kółko młodzierzy rusko-polskiej». До
того осередку денаціоналізації пристало й кілька «газдів,
як
зачувати,
приманених
ковбасою,
цукерками,
папіросками». «Худібка повелася на чуже сіно», – дотепно
зауважив очевидець події. Тавруючи таких нерозбірливих
односельчан як національних перевертнів, дописувач
наголосив на небезпеці подібної громадської поведінки, що
закріплює у свідомості поневолювачів образ лемка, котрий
несвідомий власного «Я». «Ропичани, Лемки, – емоційно
звертається до русинської громади свідок тих подій, – хто
продає свою народність, віру свою, це або зрадник Юда
або безумна риба, що йде на панській гачок. Схаменіться,
пізнавайте, хто вам брат, а хто враг. Не ласіться на чужі
охлапи, на що навіть порядна собака не піде. Гуртуйтесь до
братів своїх рідних. Не треба вам чужих богів. Гляньте на
інші народи, усі гуртуються, усі обєднані в собі, а ви?» [15,
с. 8]. Звісно, як свідчить цензорський примірник «Нашого
лемка», згадана цитата була вирізана.
Одночасно із такими фактами національної
нерозбірливості в русинському середовищі, «Наш лемко» з
особливою повагою відгукувався про тих громадян, які не
зрадили власному національному сумлінню та не піддались
ані на погрози польської адміністрації, ані на ласі
пропозиції москвофільських агітаторів. Важливо, що
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шпальта газети завжди були сповнені національним
оптимізмом, який мав мобілізувати проукраїнські настрої
серед русинів: «Одначе українці на Лемківщині не падуть
духом, а працюють дальше над собою, бо вірять незломно
в кращі дні – Честь їм за це!» [6, с. 6].
Прикметно, що безоглядно нападаючи на читальні
«Просвіти», польські чиновники всіляко намагалися
протиставити їм, як своєрідну ідейну альтернативу,
москвофільські заклади подібного ґатунку, а саме –
читальні Товариства ім. Качковського [20, с. 2]. На
численних прикладах дописувачі «Нашого лемка»
доводили, що поляки всіляко сприяють москвофільській
пропаганді в русинських містах і селах та завжди
допомагають їхній боротьбі з українцями.
Але найбільшою ґвалтовністю були позначені дії
польської адміністрації в освітній сфері. Нагадаємо, що за
міжнародними
зобов‘язаннями,
польська
держава
гарантувала культурну автономію своїм національним
меншостям, насамперед найчисленнішій – українцям. Але
через нетривалий час чиновникам стало зрозуміло, що без
тотального впливу на школу буде неможливо реалізувати
плани з денаціоналізації, а згодом, і полонізації
русинського населення. Тож усупереч узятим на себе
міжнародним зобов‘язанням, поляки розпочали ґвалтовну
деукраїнізацію
лемківської
школи.
Передусім
здійснювалися спроби замінити українські впливи в школі
на москвофільські. Як свідчать дописи «Нашого лемка»,
українські
букварі
повсюдно
замінялися
на
москвофільський підручник. Ідеться про буквар, написаний
москвофілом Мефодієм Трохановським, що його видало у
Львові 1933 р. польське «Державне видавництво шкільних
книг». Цей буквар було складено так званою «лемківською
бесідою» – москвофільським говором лемківської говірки.
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Такій, за словами кореспондента «Нашого лемка», «юдиній
роботі криницьких божків» гаряче сприяла Львівська
шкільна кураторія, зобов‗язана пильнувати національних
прав русинських дітей. Утім, лемки зрозуміли небезпеку
такої заміни в початковій школі української літературної
мови москвофільським «язичієм». Один із дописувачів
газети зазначив: «Днесь знає кожний лемко, що його
говіркою може послуговуватися біля своєї хати, одначе в
школі мусить панувати спільна українська літературна
мова. […] [Лемки] домагаються в школі української
літературної мови – такої, якою навчають у всіх
українських школах, бо вони діти одної Матері! Це не є
обяв одиниць, це воля всіх лемків» [12, с. 3]. Звісно, і цей
допис зазнав репресії – його було суттєво пошматовано
цензорською рукою.
Тимчасово програвши боротьбу за мову початкового
навчання, польська шкільна адміністрація взялася за
самовільне
переформатування
навчального
плану
лемківської школи. Розуміючи значущість релігійного
виховання для збереження національної ідентичності
русинів, чиновники від освіти взялися за різке скорочення
годин навчання греко-католицького катехизму. З‘ясовуючи
мотивацію шкільних інспекторів, дописувач «Нашого
лемка» вказав: «Це є на руку різним перевертням,
москвофільським божникам та кацапським учителям, які
останніми роками сіяли чорні зерна безбожництва та
недовірства між населенням, нарочно спроваджували з
різних чужинецьких видавництв большевицькі брошури та
давали читати шкільній молоді» [19, с. 3]. І цю цитату не
пошкодувала рука цензора.
Іншою загрозою для національного шкільництва
лемків стала насильна заміна вчителів-українців на
поляків. Перших засилали до шкіл з переважаючим
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польським контингентом, натомість другими обсаджували
русинські навчальні заклади, розраховуючи на потрібний
денаціоналізуючий ефект. Ці вчителі, не знаючи рідної
мови місцевого населення, навчали лемківських дітей у
школі польською, попри закон, що забезпечував право
науки рідною мовою [1, с. 8]. І ця ситуація стала темою
багатьох дописів на сторінках «Нашого лемка», де відверто
було вказано, що «поляк-учитель нічим не відріжняється
від поляка-поліціянта» [5, с. 4].
Не залишилася поза увагою польської адміністрації й
сфера церковно-релігійного життя лемківської громади,
яка специфікою своєї традиції завжди була надійним
заборолом проти ополячення лемків. Релігійна політика
польської держави була спрямована на те, щоби засобами
пропаганди довести лемкам, що вони є «полякамиуніатами». Особливо безапеляційною така пропаганда
стала навесні 1934 р., коли в Римі призначили папського
адміністратора для Лемківщини. Редакція «Нашого лемка»
постійно наголошувала своїм читачам, що русини є грекокатоликами і цим принципово відрізняються від окупантів:
«Як бачимо, Лемківщина все мала живі зв‘язки тільки із
сходом. Твердження, що всі лемківські церкви побудували
польські панове-шляхта також неправдиві. В церковних
хроніках виразно записано, що лемки самі собі спільно
церкви будували, а деякі церкви будували лемки-солтиси»
[8, с. 4].
Бачачи, що затуманити релігійну свідомість лемків
неможливо, польські чиновники всіляко пильнували, щоб
русинські парафії посідали лояльні до влади священики. В
іншому випадку національно свідомого душпастиря
очікувало примусове перенесення до сіл з переважаючим
польським населенням. На шпальтах газети знаходимо
неодноразові скарги лемків, що польська адміністрація
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безправно усуває громадсько-активних парохів-українців з
парафії. Натомість на їхнє місце владою призначалися
москвофіли, які намагалися перевести свою паству на
російське православ‘я. Такі священики, разом із місцевими
чиновниками, забороняли населенню читати українську
релігійну літературу та молитися рідною мовою.
Змальовуючи цю ситуацію, дописувачі газети скрушно
вказували: «Гляньмо браття, як гарно на Лемківщині; хто
зробить крок до світла до науки, то це вже крок до
тюрми…» [9, с. 8].
Прискіпливою з боку польської адміністрації була й
увага до історичної пам‘яті лемків. Державні чиновники
докладали чималих зусиль, щоб зменшити українські
впливи
на
процеси
формування
національної
самосвідомості русинів. Засобів у цій боротьбі польська
влада
не
добирала
–
толерувала
пропаганду
москвофільського бачення минулого русинів чи намагалася
показати їх як зденаціоналізованих поляків. Тож вповні
очікуваними були репресії чиновників щодо видань, котрі
формували в лемків українську оптику їхнього минулого та
майбутнього. Промовистою ілюстрацію тут став «Наш
лемко», на чиїх шпальтах відстежуємо найбільше
цензорських викреслень саме в історичних рубриках.
Особливо польських чиновників турбувало плекання
пам‘яті про короткочасну державність західних українців і
героїчний захист ними Західноукраїнської народної
республіки. Щорічні дописи в «Нашому лемку» з приводу
проголошення соборності 22 січня 1919 р. постійно
зазнавали цензорської конфіскації. Так, в одному зі
сконфіскованих текстів так висвітлювався цей героїчний
для
зазбручанських
українців
день:
«В
тому
пропам‘ятному історичному дні, наперекір усім злобним
твердженням, Український Нарід засвідчив свою духовну
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єдність і нерозлучність. У тому дні сказали світові, що ми –
Кубанці й Придніпрянці, Волиняки й Поліщуки й ті з
далекого Підляшшя й Холмщини, Гуцули, Бойки, Лемки,
Закарпатці, Буковинці й Бесарабці – є дітьми одної спільної
Матері-України, об‘єднані одним бажанням, одною вірою,
одною ідеєю» [2, с. 3].
Польські цензори намагалися також корегувати
вироблений на сторінках «Нашого лемка» канон
національних героїв. Найприскіпливішою їхня увага була
до вшанування на шпальтах газети наддніпрянських діячів.
Так, коли в листопаді 1934 р. помер Михайло Грушевський
і вся західноукраїнська преса відгукнулася на цю болючу
для нації подію [16, с. 358–377], цензор знайшов потрібним
втрутитися навіть у зміст некрологічної згадки, що була
опублікована в газеті.
Попри репресивну політику польської адміністрації
щодо «Нашого лемка», вплив газети на формування
історичної пам‗яті лемків-українців виявився неабияким.
Для прикладу наведемо цензурований лист лемкаамериканця до редакції своєї газети, котрий висловив
власне
захоплення
«Нашим
лемком»
і
його
україноцентричною політикою пам‘яті. Просякнувши
духом історичних дописів улюбленого видання, читач
зазначив: «[…] Завдяки світовій війні та великій
Українській Революції, слова «Україна», «Українська
Держава», «Український народ» потрясли мною до живого
– я став свобідний та свідомий того, хто я є; хто нас шарпає
на всі боки, хто робив з нас рабів, які хилили свою спину
перед всілякими зайдами. Ми мусимо пам‘ятати, що ми –
сини Неньки України, браття по крові і кости тих, що
живуть на Великій Україні, Буковині, Бесарабії, Галичині
та Підкарпатській Україні! Ми, той великий Народ, якого
ніхто знищити не потрафить! Кацапня згине не задовго, бо
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мусять вигинути всі такі, що пруть брата на брата! Історія
нас навчає, що ми всі жили в давнині разом, мали свою
державу та ми лемки творили зі всіми українськими
землями від Карпат аж по Зелений Клин могучу державу –
Україну» [11, с. 3].
Не менше нарікання на сторінках «Нашого лемка»
викликала економічна політика польської держави щодо
лемківських теренів. Численні автори газети звертали увагу
на варварський підхід чиновників до експлуатації
природних багатств регіону, їхнє небажання інвестувати у
відновлювані проекти. Найзагрозливішого становища
набула справа неконтрольованої вирубки лісів, що
загрожувало стихійними лихами місцевому населенню.
Наприклад, в одному зі сконфіскованих дописів так
змальовувалася ця проблема: «Галицьким Сибіром Тебе
звали, Рідна Лемківщино. […] Водами цілющих жерел
Твоїх лікуються чужі, Твої власні діти вмирають в нужді,
Зникають ліси з Твоїх чудових верхів, будуються мости із
них на битих шляхах далеких, а для Тебе дорогами остають
все далі потоки і дебри» [7, с. 3].
Одночасно
із
репресивними
акціями
щодо
лемківських громадських ініціатив проукраїнського
характеру, польська адміністрація нахабно втручалася
навіть у приватне життя русинів, намагаючись, приміром,
регламентувати стиль їхнього одягу. Дописувачі видання
неодноразово висловлювали жалі на цілком безправні
вчинки польських урядовців, котрі агресивно ставилися до
лемківської моди прикрашати свої строї національними
барвами. Так, один із авторів газети оповів про
самоуправство польських поліцаїв, які не дозволяють
лемкам ходити в шапках із синьо-жовтими китицями. Таку
поведінку він виправдано кваліфікував дикунством,
порівнявши зі ставленням африканських колонізаторів до
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мешканців джунглів [10, с. 5]. Своєрідним продовженням
цієї теми стала нашуміла в місцевій польській пресі історія
про небезпеку запозичення лемками наддніпрянської
техніки вишивки, адже це свідчило про зрілість
національного вибору русинів [4, с. 3].
Висвітлюючи впертий опір українців-лемків політиці
національного гноблення з боку польської адміністрації,
редакція «Нашого лемка» пропонувала й вихід з такої
небезпечної для громадського спокою ситуації. На думку
лемківських інтелектуалів, об‘єднаних довкола свого
часопису, таким виходом могло б стати надання краю
національно-культурної
автономії.
Зрештою,
це
зобов‘язувалася зробити молода польська держава,
отримавши у своє підпорядкування українські терени
Австро-Угорської імперії. Утім, будь-яка згадка про
автономію на шпальтах газети наражалася на безоглядне
цензурування. Так було навіть тоді, коли «Наш лемко»
опублікував допис про домагання словаків мати автономію
у складі Чехословаччини. У ньому цензори небезпідставно
побачили паралелі з польською ситуацією гноблення
національних меншин.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Проаналізовані
дописи «Нашого лемка» дозволяють нам намалювати
доволі повну картину ставлення польської адміністрації до
українського населення Лемківщини. Ця картина вражає
своєю брутальністю та беззаконням – незважаючи на взяті
на
себе
міжнародні
зобов‘язання
та
просто
загальнолюдську етику співжиття, чиновники молодої
держави продемонстрували цілковиту зневагу до
культурних і громадських прав русинів. З другого боку,
викликає щиру повагу громадський чин колективу
«Нашого лемка» та, насамперед, його головного редактора
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Юліана Тарновича, що попри цензурні утиски та поліційні
атаки, проводили свою важливу працю над плеканням у
русинському середовищі почуття етнічної самобутності та
загальноукраїнської єдності. Саме завдячуючи їм, і дотепер
лемки, незважаючи на розділеність кордонами багатьох
центрально-східноєвропейських країн і розсіяність світом,
є однією з напатріотичніших етнографічних груп
українського
народу.
Перспективним
напрямком
подальшого дослідження теми вважаємо створення
узагальнювального дослідження про лемківську періодику
міжвоєнної доби.
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Nakonechnyj V.M. National policy of the Second
Commonwealth on the pages of «Nash Lemko». The article is
devoted to the clarification of the situation of Lemkos in the
Polish state in the notes of «Nash Lemko». The most complex
problems of Ukrainian-Polish relations in the second half of
the 1930s have been revealed. The articles of «Nash Lemko»
testified that the specific «ward» of the Polish state was felt in
all areas of life of the Ukrainian population of mountain
territories. A special attention has been paid to the sphere of
self-organization of the public space. The particular victims of
the repressive policy of the Polish administration in
Lemkivshchyna were the «Prosvita» reading rooms. The Polish
Government's actions in the educational sphere were marked
by the specific cruelty. The attention was paid to the historical
memory of the Lemkos. Officials made considerable efforts to
reduce the Ukrainian influence on the processes of forming the
national identity of the Rusyns. Along with repressive actions
regarding Lemko group public initiatives of a pro-Ukrainian
nature, the Polish administration brazenly interfered even in
the private life of the Rusyns, trying, for example, to regulate
the style of their clothes.
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The only Rusyn newspaper of the pro-Ukrainian orientation of
that time was Our Lemko, which came out in the second half of
the 1930s. It is with its column that we learn about the planned
and consistent implementation of many years of violence by the
numerous representatives of the Polish administration over the
Lemko's national choice. In spite of the constant confiscation of
individual writings, even the entire numbers of the newspaper
edited by Julian Tarnovich, the edition led a heroic, albeit
unequal struggle for the Lemmen's right to be Ukrainian,
informing its readers about the forms and methods of the
prophylaxis of the most Western ethnic group of our people
Consequently, it has been stated that the messages of «Nash
Lemko» allow us to draw conclusions about the brutal and
illegal treatment of the Polish administration towards the
Ukrainian minority of the Lemko Territories.
Keywords: Polish-Ukrainian relations, «Nash Lemko»,
editorial policy, national pressure, Second Commonwealth.
Наконечный В.М. Национальная политика Второй
Речи Посполитой на страницах «Нашего лемка».
Статья посвящена выяснению положения лемков в
польском государстве по материалам «Нашего лемка».
Выявлены наиболее сложные проблемы украинско-польских
отношений во второй половине 1930-х годов. Материалы
«Нашего лемка» показали, что специфическая «опека»
польского государства чувствовалась абсолютно во всех
сферах жизни украинского населения Карпат. Наиболее
репрессивным характер такой «опеки» был относительно
сферы самоорганизации общественного пространства.
Специальными
объектами
репрессивной
политики
польской администрации на Лемковщине стали читальни
«Просвиты». Наибольшей же насильственностью были
пронизаны
действия
польской
администрации в
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образовательной сфере. Придирчивым со стороны
польского государства было и внимание к исторической
памяти лемков. Чиновники прилагали немалые усилия,
чтобы уменьшить украинские влияния на процессы
формирования национального самосознания русинов.
Наряду с репрессивными акциями относительно
лемковских общественных инициатив проукраинского
характера
польская
администрация
бесцеремонно
вмешивалась даже в частную жизнь русинов, пытаясь,
например, регламентировать стиль их одежды.
В итоге указано, что сообщения «Нашего лемка»
позволяют говорить о грубом и беззаконном отношении
польской администрации к украинскому меньшинству
лемковских земель.
Ключевые слова: польско-украинские отношения,
«Наш лемко», редакционная политика, национальное
давление, Вторая Речь Посполитая.

357

УДК: 32-027.21
ББК: 66.04+60.542.2
Д-44
Дигал Я.В., м. Ніжин
ҐЕНДЕРНИЙ БАЛАНС У СФЕРІ ПРИЙНЯТТЯ
ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ: ПОНЯТІЙНОКАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті висвітлюється понятійно-категоріальний
аппарат дослідження ґендерного балансу у сфері ухвалення
політичних рішень. Визначається суть самого поняття
«ґендер» як основоположного терміна в дослідженнях на
ґендерну тематику. Висвітлено ключові підходи до даного
визначення. Сформульовано авторське бачення поняття
«ґендер». Доведено, що правильним буде написання даного
терміна як «ґендер» замість поширеного «гендер».
На основі аналізу літератури визначено решту
термінів, що є похідними від поняття «ґендер». Зокрема,
визначено складники ґендерної рівності, наведено
законодавче розуміння ґендерного паритету, наведено
авторську точку зору щодо доцільності використання
поняття «ґендерна сліпота» в наукових дослідженнях.
Зазначено, що є джерелом ґендерної асиметрії,
окреслено законодавче визначення ґендерно-правової
експертизи, зазначено можливість використання поняття
«жіноча політика». Визначено поняття ґендерної
політики в системі державного управління.
Ключові слова: ґендер, ґендерний баланс, ґендерна
рівність, ґендерний паритет, ґендерна політика, ґендерна
сліпота, ґендерна демократія.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Дослідження на ґендерну тематику посідають значне місце
серед суспільних наук. Проте існують проблеми з
визначенням понятійно-категоріального апарату таких
досліджень. Причиною цьому служить різночитання
поняття «ґендер» і як наслідок ‒ супутніх термінів. Тому є
сенс у впорядкуванні понятійно-категоріального апарату
«ґендерних досліджень» у різних суспільних науках.
Зокрема, у даній статті зроблено спробу визначити
понятійно-категоріальний апарат у межах дослідження
ґендерного балансу у сфері ухвалення політичних рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
виділення нерозв’язаних раніше частин загальної
проблеми. Над понятійно-категоріальним апаратом
означеної теми працювали різні зарубіжні та вітчизняні
дослідники. Над визначенням самого терміна «ґендер» як
основного в даній тематиці працювали такі дослідники, як
Р. Столлер, Р. Унгер, Дж. Лорбет, К. Уест, Д. Коновалов,
М. Боровцов, Н. Абубікіров, Т. Бендас, Д. Воронцов,
Н. Городнова, Н. Лавриненко, О. Лосєва, К. Трофимова, Р.
Хаббард, Ю. Шабаліна, В. Кириченко та інші.
Серед тих, хто досліджував терміни похідні від
«ґендеру», варто виділити Н. Сербіну, М. Маєрчик, Т.
Мельник, Л. Воронько, І. Грабовську, Т. Хавліна та інших.
Окрім того, варто назвати закон «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», у якому
дається визначення ґендерної рівності та ґендерно-правової
експертизи.
Проте, незважаючи на достатню кількість публікацій,
у який даються ті чи інші актуальні визначення, щодо
досліджуваної теми, часто незрозумілим є бачення
авторами того, що ж таке є «ґендер». Це, у свою чергу, не
сприяє ясності у похідних термінах. Тому існує потреба в
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систематизації всіх визначень, що будуть похідними від
одного чітко означеного терміна «ґендер».
Формулювання цілей статті, постановка завдання.
Виходячи з постановки проблеми, метою статті є
визначення
понятійно-категоріального
апарату
в
дослідженні ґендерного балансу у сфері ухвалення
політичних рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття
«ґендер» активно використовується в політологічних і
соціальних дослідженнях, проте не завжди є розуміння
його в правильному контексті. Сам термін «ґендер» (англ.
gender), який прийшов з англомовних країн, взагалі має
кілька значень. Так, в Американському словнику спадщини
англійської мови (American Hieritage Dictionary of English
Language) слово «gender» визначається передусім як
граматична
категорія,
що
використовується
для
граматичної класифікації, зокрема класифікації частин
мови.
Другий варіант тлумачення терміна «gender» означає
диференціацію чоловічого та жіночого; ідентичність особи
як жінки чи чоловіка, повністю чи частково [15].
Зазначимо, що ідея відрізняти біологічну та соціальну
суть статі була висловлена ще у 1935 року М. Мід в книжці
«Стать і темперамент у трьох примітивних суспільствах».
Сам термін «ґендер» почали використовувати в
західній науці в 60-х і 70-х роках ХХ століття завдяки
працям американського психоаналітика Роберта Столлера,
який уперше позначив відмінності поняття стать (англ. –
sex) і ґендер (gender). Зокрема, він уперше ввів у науковий
обіг поняття «ґендерної ідентичності» 1963 року.
Концепція Столлера будувалась на розмежкванні
біологічного та культурного. Якщо вивчення статі в
біологічному сенсі є предметною сферою біології та
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фізіології, то аналіз терміна «ґендер» може бути
розглянуто як предметна сфера досліджень психологів і
соціологів.
Загалом, розмежування біологічного і культурного
складника у вивченні питань, пов‘язаних зі статтю,
сприяло формуванню такого сучасного напрямку наукової
роботи, як ґендерні дослідження.
Варто зазначити, що використання терміна «ґендер»
стало масовим у 80-х роках. Це зазвичай пояснюється
ідейним впливом фемінізму від середини 70-х років.
Концепція ґендеру дозволяла пояснити різноманітні
проблеми, на зразок чоловічого панування в науці.
Значимо, що Джудіт Лорбет у праці «Стать як
соціальна категорія» визначає ґендер як організовану
модель соціальних стосунків між чоловіками та жінками,
яка не тільки характеризує їх міжособистісні або сімейні
стосунки, але і визначає їх соціальні стосунки в значимих
інститутах суспільства, наприклад в ієрархіях велких
організацій або при формуванні структури зайнятості [16,
с. 128‒129].
Загалом, можна стверджувати, що «поняття «ґендер»
відображає як складний соціокультурний процес
конструювання суспільством відмінностей у чоловічих і
жіночих ролях, так і сам результат – соціальний конструкт.
У межах соціально-контруктивістської теорії, ґендерні
стосунки
почали
розглядатися
як
соціально
сконструйовані.
Ґендер у соціально-конструктивістьких теоріях
виступає в ролі системної характеристики соціального
порядку, яка постійно відтворюється в структурах
свідомості та в структурах дії та взаємодії [6].
Ґендер у соціальному конструктивізмі вважається
результатом щоденних взаємодій, що вимагають
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постійного виконання і підтвердження. Він не досягається
назавжди, а постійно відтворюється в комунікаційних
ситуаціях. Соціокультурний контекст ґендеру не тільки
підкреслює, що соціальні і культурні характеристики
ґендеру тісно переплетені один з одним, але і показує
залежність уявлень про природу людини від часу,
простору, соціального і культурного контексту.
Це дозволяє враховувати змінність, варіативність,
історичність, відмінність чоловіків і жінок залежно від
віку, сімейного стану, належності до певного соціального
класу або етнічної групи тощо.
Визначення ґендеру як соціокультурного конструкту
показує,
що
ґендерні
параметри
поведінки
є
«процесуальними», вони виникають і зникають у певних
соціальних і міжособистісних контекстах і, отже, не є
незмінними, а є зміною, процесом.
Спираючись на численні дослідження, можемо
визначити, що ґендер – це соціокультурний конструкт,
який інтерпретує відмінності в характеристиках між
чоловічим і жіночим. Ґендер виступає ключовим
елементом соціалізації індивідів і визначає поведінку
людини в суспільстві відповідно до біологічної статі і
стереотипів, пов‘язаних з нею або ж усупереч біологічній
статі.
Ґендер визначає соціальну стать людини на відміну
від біологічної статі, соціально-рольовий статус, який
визначає соціальні можливості кожної статі в освіті,
професійній діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та
репродуктивній поведінці та є одним з базових вимірів
соціальної структури суспільства.
Важливим моментом є написання самого терміна
«ґендер». У літературі часто вживається варіант написання
через
літеру «г».
Проте, враховуючи
традиції
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транслітерації, а також, що важливо, законодавчі акти,
зокрема Закон України Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, можна дійти висновку, що
правильним буде вживання саме літери «ґ», а тому ‒ термін
«ґендер».
В українську мову поняття «ґендер» увійшло доволі
стрімко: у науковому й академічному обігу воно з‘явилося
в 1990-ми роками, а 2005 ‒ го термін було зафіксовано в
Законі України ―Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків‖. У вищеназваному законі
дається визначення ґендерної рівності та ґендерно-правової
експертизи.
Так, згідно із законом, ґендерна рівність ‒ рівний
правовий статус жінок і чоловіків і рівні можливості для
його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати
рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [7].
Ґендерна рівність передбачає рівні права для жінок і
чоловіків, а також їх однакову значущість, можливості,
обов‘язки та участь у всіх сферах суспільного й особистого
життя. Також вона означає рівний доступ жінок і чоловіків
до ресурсів і розподіл цих ресурсів між ними. Це
зазначається в Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на
2018‒2023 роки [12].
Досягнення ґендерної рівності виокремлюється як
ключовий елемент при реалізації місії Ради Європи, суть
якої – захищати права людини, підтримувати демократію
та забезпечувати принцип верховенства права.
Під ґендерною рівністю Т. Мельник розуміє рівність
у правах і свободах; рівність в обов‘язках; рівність у
відповідальності; рівність у можливостях і шансах. Рівність
соціальних статей насамперед зумовлена рівністю їхніх
прав і свобод і рівністю можливостей.
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Рівність прав і свобод, у свою чергу, – це наділення
однаковими правами та свободами осіб жіночої й чоловічої
статей у всіх сферах життя та забезпечення де-юре рівних
умов їх здійснення. Рівність прав і свобод є передусім
правовою проблемою. Вона орієнтована на законодавство.
Її розв‘язання пов‘язане з чітким визначенням правової
стратегії, розумінням напрямків правової політики.
Рівність прав людини передбачає забезпечення прав жінок
і чоловіків через усунення всіх форм дискримінації за
статтю [9, с. 219 ].
Ідентичним до поняття «ґендерна рівність» є термін
«ґендерний баланс» і «ґендерний паритет». Визначення
цих понять є дуже схожими, що дає нам можливість
вважати їх синонімами. Додамо, що визначення «ґендерний
паритет» можна також вважати законодавчо закріпленим,
оскільки воно вживається в Стратегії впровадження
ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти
«Освіта: ґендерний вимір – 2020». Так, відповідно до
Стратегії ґендерний паритет – принцип симетричного і
рівноважного включення чоловіків і жінок у всі сфери
суспільного життя [13].
З ґендерною рівністю пов‘язаним є поняття ґендерної
асиметрії. Змістовним вважаємо твердження відповідно
якого, ґендерна асиметрія – непропорційна представленість
соціальних і культурних ролей обох ґендерів (а також
уявлень про них) у різних сферах життя.
Джерелом ґендерної асиметрії іноді є державні
структури, наприклад у фундаменталістських країнах, де
жінки позбавлені права брати участь у виборах, а в деяких
випадках – права на освіту, участі в суспільному житті,
роботу поза домом тощо.
Але найчастіше джерело ґендерної асиметрії –
прихована дискримінація і патріархальні установки, що
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панують у суспільній свідомості, які є провідниками
практичних дій. Нині міжнародні агентства та організації
розробляють масштабні програми з подолання ґендерної
асиметрії в усіх сферах життя, зокрема політичній [1].
Ще один термін, який вважали за потрібне
використати
в
дослідженні, –
«ґендерно-правова
експертиза». Такою експертизою вважають аналіз чинного
законодавства, проектів нормативно-правових актів,
результатом якого є надання висновку щодо їх
відповідності принципу забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків [7].
Важливо в контексті дослідження розглянути і
проаналізувати поняття ґендерної політики. Зокрема, у
навчальному посібнику «Основи теорії ґендеру» Т.
Мельник визначає ґендерну політику як
визначення
міжнародними органами та державами, політичними
партіями
основних
ґендерних
пріоритетів
і
фундаментальних цінностей, принципів і напрямів
діяльності, відповідних методів і способів їх утілення,
спрямованих на утвердження рівних прав, свобод,
створення умов, можливостей і шансів, гарантій
забезпечення рівного соціально-політичного статусу
чоловіків і жінок, на розвиток ґендерної демократії та
формування ґендерної культури в суспільстві [9, с. 218].
Окрім того, Т. Мельник дає визначення кільком
похідним термінам, що використовуються в політичній
науці.
У статті «Ґендерна політика держави: генеза поняття»
О. Климашевської та В. Крутова автори зазначають, що
державна ґендерна політика ‒ це послідовна система
заходів, спрямованих на створення, розвиток, підтримку і
захист рівноправності чоловіків і жінок, покликана
виражатись у конкретних результатах.
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У контексті ґендерної політики автори виокремлюють
поняття «жіноча політика». Вони вважають, що стратегія
«жіночої політики» покликана не замінювати, а
доповнювати традиційну ґендерну політику держави,
зачіпаючи інтереси жінок як специфічної соціальнодемографічної групи населення [7, с. 22‒25].
У свою чергу, Л. Воронько визначає ґендерну
політику як глобальний процес, що передбачає певну
стратегічну діяльність. Водночас ґендерна політика має
свої рівні та здійснюється локально відповідно до мети і
поставлених завдань. Автор також дає визначення
державної ґендерної політики. Так, державну ґендерну
політику можна розуміти як стратегічну діяльність
держави, що здійснюється завдяки спільним діям усіх
зацікавлених суб‘єктів з метою надання рівних
можливостей жінкам і чоловікам у користуванні
гарантованими правами та свободами, створення умов для
самореалізації особистості, державна ґендерна політика є
інтегрувальним компонентом усіх напрямів державної
кадрової політики [2].
Відповідно, ґендерна політика в системі державного
управління – це складник державної ґендерної політики,
що спрямована на утвердження ґендерної рівності в
органах державної влади завдяки реалізації ґендерної
паритетності у владних структурах і досягнення ґендерно
збалансованої участі в ухваленні управлінських рішень на
національному, регіональному та місцевому рівнях.
Ґендерний розрив, на думку автора, – це розрив у
будь-якій галузі між жінками і чоловіками (зокрема й у
державному управлінні) з точки зору їхньої участі,
можливостей тощо.
Під ґендерною сліпотою, на думку О. Воронько, слід
розуміти ігнорування ґендерних вимірів у процесі
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реалізації кадрової політики, під час розробки політичних і
соціальних програм, у проведенні наукових досліджень,
підготовці інформаційних матеріалів. Додамо, що термін
«ґендерна сліпота» нечасто використовується в науковій
літературі, він більше притаманний публіцистиці. Проте,
на нашу думку, ураховуючи значення терміна, є доцільним
його подальше використання в науковій роботі.
Схожим є визначення І. Грабовської. Дослідниця
вважає, що під ґендерною політикою держави якнайширше
розуміється сукупність системних заходів, які спрямовані
на розв‘язання ґендерних проблем і досягнення ґендерної
рівноправності та рівності в соціумі [4].
Ґендерну політику в системі державної служби можна
визначити як комплекс дій органів державної влади щодо
забезпечення державним службовцям
відповідного
соціального статусу згідно з освітою, особистими і
професійними якостями та культурно-інтелектуальним
потенціалом на основі інституційного гарантування рівних
можливостей жінкам і чоловікам у світлі ґендерної
демократії [2].
Ґрунтовне визначення поняття ґендерної, або ж
паритетної демократії знаходимо в «Словнику ґендерних
термінів». Так, паритетна демократія ‒ це система
волевиявлення обох статей у громадянському суспільстві,
як рівних у правах і можливостях, що законодавчо
закріплено й реально забезпечено політико-правовими
принципами та діями, розбудовою суспільних і державних
структур [11, с. 50]..
Ґендерна демократія утверджує рівну суспільну
цінність жінок і чоловіків (принцип ґендерного паритету),
що включає рівні права, обов‘язки та відповідальність
представників обох статей і перед суспільством, і однієї
перед іншою.
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Ґендерна демократія – це принцип, що забезпечує
жінкам на рівних умовах із чоловіками право:
голосувати на всіх виборах і публічних
референдумах і бути обраними на всі публічно виборні
органи;
брати участь у формуванні та здійсненні політики
уряду, обіймати державні посади, а також здійснювати всі
державні функції на всіх рівнях державного управління;
брати участь у діяльності неурядових організацій і
асоціацій, що займаються проблемами громадського і
політичного життя країни.
Демократія вимагає, щоб інтереси громадян були
почуті, обговорені та закріплені в законодавчому порядку
[11, с. 52].
Для розуміння способів досягнення ґендерної
рівності важливим є розуміння також поняття «ґендерна
чутливість», тобто врахування ґендерної компоненти при
розробці та реалізації державної політики, діяльності
різного рівня інституцій і ставлення різних верств
населення: від політичних еліт до пересічних громадян.
Політика ґендерної рівності, яка власне й розкриває
концепцію ґендерної чутливості ЄС, виражена в підході
поєднання законодавчих засад і подвійної стратегії –
«ґендерного мейнстріму» та залученням позитивних дій чи
позитивної дискримінації [14].
У впровадженні ґендерної рівності важливу роль
відіграє ґендерний мейнстрімінг. Це врахування ґендерної
компоненти в усіх царинах функціонування суспільства,
під час ухвалення політичних рішень.
Ґендерний мейстримінг як стратегія передбачає і
розробку відповідної законодавчої бази, яка закріплює
ґендерну рівність, і експертизу й удосконалення вже
наявного законодавства, а також моніторинг упровадження
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ґендерної політики на всіх рівнях політичного і
соціального життя [3, с. 196].
До засобів забезпечення ґендерної рівності
зараховують ґендерні квоти.
Ґендерні квоти, як зазначено у виданні «Ґендерна
рівність і розвиток: погляд у контексті європейської
стратегії України» ‒ це політико-правовий спосіб
згладжування наслідків ґендерної дискримінації в усіх
суспільних сферах, забезпечення представництва жінок у
владних структурах, зокрема через обрання необхідної
кількості жінок депутатами до парламенту. Ґендерні квоти
можуть встановлюватися для обох статей. Але оскільки
частка чоловіків у різних органах управління перевищує
90%, то позитивна дискримінація використовується
переважно для встановлення ущемлених жіночих прав. У
сучасних умовах ґендерні квоти – це вид позитивної
дискримінації, тобто система пільг, заохочень, заборон і
компенсацій, спрямованих на підвищення соціального
статусу жінок [5].
Є чотири основні правові механізми впровадження
квотування, які можуть у деяких випадках поєднуватись:
1. Конституційні положення – застосування принципу
рівних можливостей для визначення парламентського
представництва (резервування місць у парламенті), може
формулюватись у Конституції із зазначенням пропорцій.
2. Виборче
законодавство
–
регламентація
застосування принципу рівних можливостей суб‘єктами
виборчого процесу, визначення ґендерної норми і
встановлення санкцій за порушення цього принципу у
виборчих законах або законах про партії.
3. Окремий закон про рівноправність (рівний статус).
Крім того, принцип рівних можливостей тут може
підкріплюватися положеннями виборчого законодавства.
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4. Статути політичних партій.
У різних країнах може застосовуватись або один із
цих різновидів, або відразу кілька в різних комбінаціях [5].
Т. Мельник, у свою чергу, визначає ґендерні квоти як
спосіб забезпечення представництва жінок у владних
структурах, відповідно до якого правовим чином
відводиться певна частина депутатських місць у
парламенті для обрання жінок депутатами. Автор зазначає,
що ґендерні квоти взагалі можуть встановлюватися для
обох статей, але частіше позитивна дискримінація
використовується переважно для встановлення жіночих
прав [9, с. 244].
Подібне визначення ми вважаємо дещо вузьким, і
можемо використати загальніше, що наводиться у статті
«Міжнародний досвід реалізації ґендерної політики»
Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського союзу.
Так, ґендерні квоти визначаються як політикоправовий спосіб згладжування наслідків ґендерної
дискримінації в усіх суспільних сферах через надання
легітимної
політичної
трибуни
для
артикуляції,
представництва та реалізації відповідних соціальних
інтересів [8].
Ґендерний вимір у політиці розуміється, як
застосування кількісних і якісних оцінок діяльності
чоловіків і жінок у політиці, характеристик їхніх
маскулінності й фемінності, відносин для визначення
ступеня й рівня політичної культури їх соціостатевого
самовираження й самореалізації, ефективності політичного
впливу на всі сфери організації, управління й планування
приватного й публічного життя, ефективності впливу на всі
напрямки суспільно-політичного розвитку, моделювання й
прогнозування
соціально-політичних
процесів
на
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принципах справедливості, рівності, миру й прогресу [9, с.
219].
Політичною
нерівністю
статей
вважається
нерівномірність, дисбаланс у становищі жінки й чоловіка
при їх політичному волевиявленні й ухваленні політичних
рішень [9, с. 224].
Ґендерні невідповідності – це розходження в
ґендерній рівності, яка реально існує у світовій
співдружності, регіонах та окремих країнах, а також в
абсолютному ґендерному статусі й становищі жінки і
чоловіка.
Ґендерним вирівнюванням називають вироблення
суб‘єктами політики системи науково обґрунтованих
заходів і здійснення відповідних кроків і дій, спрямованих
на
згладжування
специфічних
форм
ґендерної
дискримінації та ґендерних заборон у суспільстві (в
трудових колективах, на робочих місцях і в сім‘ї) з метою
утвердження ґендерної рівності щодо рівномірного
розподілу ресурсів та участі [9, с. 222].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Ґендер – це
соціокультурний конструкт, який інтерпретує відмінності в
характеристиках між чоловічим і жіночим. Ґендерний
складник визначає поведінку людини в суспільстві
відповідно до біологічної статі і стереотипів пов‘язаних з
нею або ж усупереч біологічній статі. Незважаючи на
складності в розумінні похідних термінів, було визначено
основні з них, зокрема «ґендерна політика», «ґендерна
демократія» та «ґендерний мейстримінг», а також
доцільність використання поняття «ґендерна сліпота» в
наукових дослідженнях. Важливим з точки зору
досягнення мети дослідження ґендерного балансу у сфері
ухвалення політичних рішень, зокрема, виявився аналіз
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чинного українського законодавства щодо тлумачення
таких ключових термінів, як «ґендерна рівність»,
«ґендерно-правова експертиза» і «ґендерний паритет».
Отже, результатом проведеного аналізу є визначення
та узагальнення понятійно-категоріального апарату
дослідження ґендерного балансу у сфері ухвалення
політичних рішень, що зрештою дасть змогу уникнути
понятійних колізій у подальшій науковій роботі.
Перспективами майбутніх досліджень у даному напрямку
можна вважати вичерпну понятійно-термінологічну
систематизацію в межах ґендерних досліджень політичної
сфери.
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Dyhal Y.V. Gender balance in the field of political
decision-making: a conceptual-categorical apparatus of the
study. The article deals with the concept-categorical apparatus
on the topic of gender balance in the field of political decisionmaking. The essence of the concept of «gender» as the
fundamental term in research on gender issues is determined.
The key approaches to this definition are highlighted. The
author's vision of the concept of «gender» is formulated.
It is determined that gender is a socio-cultural construct
that interprets differences in characteristics between male and
female. Gender is a key element in the socialization of
individuals and defines human behaviour in society, or
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according to the biological sex and the stereotypes, associated
with it or contrary to the biological sex.
Gender determines the social gender of a person, unlike
to the biological sex, social-role status, which defines the social
opportunities of each sex in education, professional activity,
accesses to power, family role and reproductive behaviour, and
it is one of the basic dimensions of the social structure of
society.
On the basis of the analysis of literature, the remaining
terms derived from the concept of «gender» are defined. In
particular, the components of gender equality are defined, the
legislative understanding of gender parity is given, the gender
policy is defined. The opinion that the concept of «gender
blindness» can be used in scientific researches is defined.
It is noted what the source of gender asymmetry is, the
legal definition of gender legal expertise is determined, gender
policy is defined, the possibility of using the concept of
«women's politics» is identified. The concept of gender policy
in the system of public administration is defined.
Keywords: gender, gender balance, gender equality,
gender parity, gender policy, gender blindness, gender
democracy.
Дыгал Я.В. Ґендерный баланс в сфере принятия
политических решений: понятийно-категориальный
аппарат исследования. В статье освещается понятийнокатегориальный аппарат исследования ґендерного баланса
в сфере принятия политических решений. Определяется
суть самого понятия «ґендер» как основополагающего
термина в исследованиях на ґендерную тематику.
Освещены ключевые подходы к данному определению.
Сформулировано авторское видение понятия «ґендер».
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Доказано, что в украинском языке правильным будет
написание данного термина через букву «ґ».
На основе анализа литературы определены
остальные термины, что являются производными от
понятия
«ґендер».
В
частности,
определены
составляющие
ґендерного
равенства,
приведены
законодательное понимание ґендерного паритета,
приведено мнение, что понятие «ґендерная слепота»
может использоваться в научных исследованиях.
Отмечено, что является источником ґендерной
асимметрии, определены законодательное определение
ґендерно-правовой экспертизы, отмечена возможность
использования понятия «женская политика». Определено
понятие ґендерной политики в системе государственного
управления.
Ключевые слова: ґендер, ґендерный баланс, ґендерное
равенство, ґендерный паритет, ґендерная политика,
ґендерная слепота, ґендерная.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Статті, що надсилаються до редакції «Збірника»
мають бути оформлені згідно з державними стандартами
України, не повинні бути опубліковані або призначені для
публікації в іншому видавництві. Статті повинні
відповідати профілю збірника наукових праць і
супроводжуватися таким документами: − текст статті
(електронний та роздрукований варіанти за підписом
автора (авторів), оформлений відповідно до встановлених
вимог (зразок оформлення додається); − витяг із протоколу
засідання кафедри (відділу, лабораторії) з рекомендацією.
Статті, підготовлені магістрами, друкуються тільки у
співавторстві з науковим керівником.
Мова видання – українська, російська, англійська.
Відповідно приймають до друку наукові статті, які
мають такі елементи:
– Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв‘язок із важливими науковими чи практичними
завданнями.
– Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв‘язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
– Формулювання цілей статті, постановка завдання.
– Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
– Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.
– Література, References, яка має бути оформлена
відповідно до національного стандарту ДСТУ 8302:2015
(Бібліографічне посилання).
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– Анотація і ключові слова (українською мовою,
після заголовка статті перед вступом, не менше 900 знаків).
– Анотація і ключові слова (англійською мовою,
наприкінці статті – після списку літературних джерел, не
менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman
(кегль 14) через 1,5 інтервали.
– Анотація і ключові слова (російською мовою,
наприкінці статті – після анотації англійською, не менше
900 знаків).
Перед російською та англійською анотаціями –
прізвище та ініціали автора та повна назва статті.
– Обсяг статті – не менше 12 машинописних
сторінок – 0,5 д. а. (без літератури).
Розміщення на сторінці. Індекс УДК – зліва вгорі без
абзацного відступу. Під ним – бібліотечно-бібліографічна
класифікація (ББК). Нижче (через один рядок) прізвище та
ініціали автора (авторів) (шрифт – напівжирний),
вирівнювання по правому полю. Назва статті великими
літерами (кегль14), напівжирний шрифт, вирівнювання по
центру. Нижче, через один рядок – текст анотації
українською мовою (кегль 14) – анотація мовою статті.
Ключові слова або словосполучення – 5–7, через кому –
курсивом з абзацу. Посилання на літературу у квадратних
дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. На
наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово
ЛІТЕРАТУРА (якщо є посилання на літературу у тексті,
то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному
рядку друкується список літератури (кегль 14). Нижче,
через один рядок – REFERENCES. Нижче, через один
рядок, анотація і ключові слова англійською мовою (не
менше однієї сторінки А4, у форматі Times New Roman
(кегль 14) через 1,5 інтервали). Нижче, через один рядок,
анотація російською мовою (не менше 900 знаків).
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У тексті не допускаються порожні рядки та
нетекстові символи, заборонені «примусові» ручні
переноси (за допомогою дефісу). Зноски набираються
вручну, не використовуючи кнопку «вставити зноску».
Автор несе відповідальність за зміст та літературну
редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і
перевірений автором. Всі цифрові дані та матеріали до
статті повинні бути ретельно вивірені авторами.
Загальноприйняті терміни, що часто зустрічаються в тексті,
належить подавати у вигляді абревіатури, розшифрувавши
її при першому згадуванні. Автори статті відповідають за
правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а
також за вміщені в статті дані, що не є предметом відкритої
публікації.
Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:
– відсутній повний пакет супровідних документів;
– оформлення статті не відповідає зазначеним вище
вимогам;
– тематика статті не відповідає профілю видання;
– назва статті не відповідає змісту;
– вузькість проблематики публікацій;
– нерозгорнуті (неструктуровані) анотації;
– слабкий науково-теоретичний рівень і низька
практична цінність статті;
– матеріали повністю публікувалась раніше в інших
виданнях;
– стаття повністю або частково чужа (автор вчинив
плагіат).
Рішення про публікацію статті приймає редакційна
колегія. У текст статті без погодження з автором можуть
бути внесені редакційні виправлення, які не змінюють суть
та авторську стилістику. Для контрольного вичитування
статті редакція надсилає авторам електронною поштою
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верстку, яку необхідно повернути не пізніше п‘яти днів
також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів
вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право
затримати публікацію. У випадку негативної рецензії, яка
виключає можливість доопрацювання статті, один її
примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із
рецензією повертає авторам. У випадку відхилення
рукопису редакція лишає у своєму архіві один його
примірник.
До статті додаються: а) відомості про автора
(прізвище, ім‘я, по-батькові, місце роботи, посада,
науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон);
б) до текстів дисертантів та інших авторів без
наукового ступеня подається рецензія наукового керівника.
Стаття має бути надрукована в книжковому форматі
Times New Roman (кегль 14) через 1,5 інтервали. Поля:
зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм.
Оскільки збірник видається на умовах самоокупності,
то за друк статей передбачається оплата у розмірі 30 грн. за
кожну сторінку. Пересилання збірки здійснюється Новою
поштою – автор оплачує доставку при отриманні збірника
у відділенні. Паперовий екземпляр збірки замовляється
заздалегідь. Кошти слід перерахувати: Київський
міжнародний університет, р/р 26009000022707 МФО
322313 філія АТ Укрексімбанк; ЄДРПОУ 21595240 для
подальшого перерахунку коштів безпосередньо видавцю.
Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на
вказаний рахунок. У разі сплати у касі у графі «Зміст
операції» вказати «за друк збірника наукових праць».
Зверніть увагу, що при перерахуванні коштів може
стягуватися комісія, вона сплачується автором банку зверх
оплати статті. Квитанцію (або чек) про перерахування
коштів просимо надсилати разом зі статтею і довідкою про
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автора(ів). Статті, довідку про авторів й банківську
квитанцію (або чек) про сплату організаційного внеску
автори можуть: 1) передати особисто відповідальному
секретарю
редакційної
колегії
за
попередньою
домовленістю за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 49, к.
415 (проїзд до станції метро «Житомирська»). 2)
відправити поштою рекомендованим листом за адресою:
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, кафедра
міжнародних відносин та зовнішньої політики, к. 415.
Матеріали збірника наукових статей. 3) відправити
електронною поштою за адресою dirai@ukr.net (у цьому
випадку копію банківської квитанції надсилайте як скан у
вигляді графічного файлу та очікуйте підтвердження про
надходження протягом доби). При бажанні авторам статей
може надаватись електронна версія збірника.
Для публікації статті у збірнику наукових праць
«Проблеми міжнародних відносин» необхідно її надіслати
на адресу редакції.
Адреса редакції збірника наукових праць
«Проблеми міжнародних відносин»:
Україна, 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49.
web-site: www.kymu.edu.ua/vmv
e-mail: v.kiu.ua@gmail.com;
Додаткова інформація за телефоном
8 (044) 424 90 20 + 133
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