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І. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І
БЕЗПЕКОВИЙ ПРОСТІР У СВІТІ
УДК: 341.123:32.327
ББК 67.910.,61
С-89
Судак І.І., м. Київ
ПРАВО ВЕТО ТА РЕФОРМА РАДИ БЕЗПЕКИ ООН В
КОНТЕКСТІ СИРІЙСЬКОГО ПИТАННЯ
У статті розглядаються можливі моделі
вдосконалення діяльності Організації Об’єднаних Націй,
яка не тільки посідає центральне місце в системі
міждержавних організацій, але і відіграє важливу роль у
сучасному
міжнародно-політичному
розвитку;
проблематика робочих методів, включаючи використання
інституту права вето, а також аналізуються позиції
держав-членів Організації щодо реформи Ради Безпеки
ООН.
Досліджено можливості підвищення ефективності
Ради Безпеки в реагуванні на тяжкі гуманітарні ситуації,
зокрема, пов’язані з вчиненням військових злочинів і
злочинів проти людства через використання резолюції
«Єдність на користь миру», одночасно зберігаючи свою
позицію як центру реагування на загрози міжнародному
миру та безпеці у світі.
Сирійський конфлікт гостро поставив питання
щодо накладання вето деякими постійними членами Ради
Безпеки
(Російською
Федерацією
та
Китаєм),
підкресливши значні недоліки у спроможності Ради
Безпеки ефективно реагувати на тяжкі гуманітарні
ситуації, насамперед ті, що стосуються масових злочинів.
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Цей конфлікт також порушив питання легітимності та
надійності при ухваленні рішень Радою Безпеки.
Проаналізовано, що використання права вето чи
загроза застосування права вето є основною причиною
того, що Рада Безпеки стає безсилою в умовах
міжнародних конфліктів і криз. Вплив вето нині виходить
за межі того, що було передбачено Статутом Організації
Об'єднаних Націй, що впливає на ефективність і
надійність Ради Безпеки ООН. П’ять постійних членів –
Великобританія, Франція, США, Російська Федерація та
Китай – маючи право вето, нівелюють вплив непостійних
членів Ради Безпеки в ухваленні рішень.
Ключові слова: Рада Безпеки, ООН, Генеральна
Асамблея, право вето, резолюція, конфлікт, міжнародний
мир і безпека
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Масштабні події світового значення, що мали
місце після завершення Другої світової війни, кардинально
змінили існуючий світопорядок. Ці зміни торкнулися не
тільки політичної карти світу, а й загального клімату
планети, обумовленого створенням і подальшим розвитком
нової
універсальної
платформи
міжнародного
співробітництва держав Організації Об’єднаних Націй
(ООН), яка не тільки посідає центральне місце в системі
міждержавних організацій, але й відіграє важливу роль у
сучасному міжнародно-політичному розвитку.
Перед ООН постають додаткові завдання, для
виконання яких потрібне вдосконалення існуючих, крім
того, створення нових механізмів функціонування. Назріло
питання реформування Організації Об’єднаних Націй.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю
тему засвідчує зацікавленість дослідників у питаннях,
пов’язаних із аналізом можливих моделей удосконалення
діяльності Організації Об’єднаних Націй, проблематики
робочих методів, включаючи використання інституту
права вето, а також аналізом позиції держав-членів
Організації з питання реформи Ради Безпеки ООН;
досліджуються питання використання права вето чи
загроза застосування права вето як основна причина того,
що Рада Безпеки стає безсилою в умовах міжнародних
конфліктів і криз. Зокрема, ці та низку інших питань
досліджували А. Карсвел, К. Хендерсон, К. Еспада, М.
Гулд, М. Раблен, тощо [4, 8, 9, 10, 12].
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає
в
дослідженні
можливості
підвищення
ефективності Ради Безпеки в реагуванні на тяжкі
гуманітарні ситуації, серед іншого – пов’язані із вчиненням
військових злочинів і злочинів проти людства через
використання резолюції «Єдність на користь миру»,
одночасно зберігаючи власну позицію як центру
реагування на загрози міжнародному миру та безпеці у
світі. Проаналізовано, чи може резолюція «Єдність на
користь миру» надати конституційну відповідь на
заперечення вимог вето та підвищити легітимність при
ухваленні рішень Ради Безпеки (на прикладі конфлікту в
Сирії).
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Сирійський конфлікт гостро поставив
питання щодо накладання вето деякими постійними
членами Ради Безпеки (РБ) (Російською Федерацією та
Китаєм), підкресливши значні недоліки у спроможності
Ради Безпеки ефективно реагувати на тяжкі гуманітарні
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ситуації, зокрема ті, що стосуються масових злочинів. Цей
конфлікт також порушив питання надійності при ухваленні
рішень Радою Безпеки.
Питання «зловживань» щодо використання права
вето залишається предметом дискусій у межах Організації
Об’єднаних Націй, держав-членів і громадянського
суспільства на міжнародному рівні. На засіданні Ради
Безпеки 2010 року представник Венесуели назвав Раду
Безпеки «в’язнем права вето», закликаючи усунути право
вето [18]. Під час головування Аргентини в Раді Безпеки
ООН у серпні 2013 року президент Аргентини Крістіна
Фернандес розкритикувала право вето постійних п’яти
членів, стверджуючи, що воно було запобіжним заходом
під час «холодної війни» аби не допустити ядерної
катастрофи. Проте нині неможливо розв’язувати проблеми
сучасного світу застарілими засобами й методами [5]. У
вересні 2013 року,
коли Австралія взяла на себе
головування в Раді Безпеки, посол Австралії в ООН Гері
Квінлан зазначав, що в питанні Сирії Рада Безпеки зайшла
в безвихідь і більшість непостійних членів дійшли
висновку, що на даний момент немає жодного сенсу
скликати офіційне зібрання Ради Безпеки, тому що воно ні
до чого не приведе [17]. Безпрецедентним також став
випадок, коли уряд Королівства Саудівської Аравії
відмовився посісти місце в Раді Безпеки, до якої він був
обраний 17 жовтня 2013 року. В офіційній заяві
Міністерства
закордонних
справ
зазначалося:
неспроможність Ради Безпеки перетворити Близький Схід
на зону вільну від усіх видів зброї масового знищення
через неможливість, чи то піддати міжнародному
контролю та нагляду ядерні програми всіх без винятку
країн у регіоні, чи то запобігти тому, щоб будь-яка країна з
них володіла ядерною зброєю, що є ще одним
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незаперечним свідченням та доказом неспроможності Ради
Безпеки з честю виконувати свої обов’язки та нести
покладену на неї відповідальність. Дозволяти правлячому
режиму Сирії вбивати та спалювати своїх громадян
хімічною зброєю, тоді як увесь світ просто стоїть осторонь
і не застосовує стримувальні санкції проти режиму в
Дамаску, – це також беззаперечне свідчення та доказ того,
що Рада Безпеки не спроможна з честю виконувати свої
обов’язки та нести покладену на неї відповідальність [14].
Найголовніше, діяльність Ради Безпеки з питань
підтримки міжнародного миру та безпеки була і
залишається неефективною, зокрема в Сомалі, Боснії та
Руанді. У Сомалі вибір стратегії та формат дій місії
Вашингтона був контрпродуктивним. У Боснії Рада
Безпеки не змогла забезпечити належний захист районів,
що перебували під опікою ООН, унаслідок чого відбулася
різанина в Сребрениці (воєнний злочин, скоєний під
час Боснійської війни 13–22 липня 1995 року, що полягав у
спланованому
масовому
вбивстві боснійськими
сербами близько 8 000 боснійських мусульман чоловічої
статі віком від 12 до 77 років). Щодо ситуації в Руанді
(1994), Британія, США та Франція активно уникали
використання терміна «геноцид» для того, щоб уникнути
власної відповідальності за втручання, а Рада Безпеки не
забезпечила збільшення миротворчого контингенту, як
того вимагала ситуація. Франція насправді підтримувала
уряд Руанди та забезпечувала його зброєю та
боєприпасами навіть під час геноциду. Збройні інтервенції
в Іраку (2003) і Косові (1999) проходили взагалі без
схвалення Ради Безпеки [8].
Рада Безпеки не вживала заходів щодо
врегулювання криз у Криму, Сирії та Ємені, що в дійсності
поставило під питання дієвість та існування міжнародної
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системи захисту, закріпленої Статутом ООН (підписаний
26 червня 1945 року). Ураховуючи ці прециденти, 2009
року близько 140 країн-членів визнали, що реформування
Ради Безпеки є необхідним, і закликали перейти до
переговорів для проведення реформи. Найсуперечливішим
і найдискусійнішим, як і під час складання Статуту ООН,
залишалося питання права вето [8].
По-перше, використання права вето чи загроза
застосування права вето є основною причиною того, що
Рада Безпеки стає безсилою в умовах міжнародних
конфліктів і криз. Незалежно від того, ідеться про Сирію
чи про мирний процес на Близькому Сході, вплив вето нині
виходить за межі того, що було передбачено Статутом
Організації Об’єднаних Націй, впливаючи на ефективність
і надійність РБ ООН [3].
По-друге,
нерівність
між
постійними
та
непостійними членами дестабілізує роботу Раду Безпеки,
що робить її діяльність неефективною. П’ять постійних
членів – Великобританія, Франція, Сполучені Штати
Америки, Російська Федерація та Китай – маючи право
вето, нівелюють вплив непостійних членів РБ при
ухваленні рішень, що набувають ознак формальності.
Нерідко такі деякі постійні члени Ради Безпеки, як
Російська Федерація, зловживали власним правом вето.
Незважаючи на те, що формальне й публічне використання
права вето зменшилося за останні кілька десятиліть,
імовірність ухвалення рішень у РБ залишається дуже
низькою внаслідок роботи Ради Безпеки за закритими
дверима, де загроза застосування вето внеможливлює
ухвалення рішень.
Ситуація в Сирії – це один із прикладів у практиці
Ради Безпеки, який демонструє негативний вплив права
вето. Заяви Аргентини, Австралії та Саудівської Аравії
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вказували на те, що сучасні принципи використання право
вето неефективні й несумісні з першочерговим обов’язком
Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку
відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Слід більш усеохоплююче розуміти право вето, яке
може використовуватися не лише для того, щоб
перешкоджати Раді Безпеки у виконанні своїх обов’язків
згідно зі Статутом ООН, але також може породжувати
обмеження, які б стримували надмірні» дії з підтримання
миру та безпеки у світі.
2016 року Канада від імені шістдесяти дев’яти
держав-членів звернулася до Президента Генеральної
Асамблеї ООН (ГА ООН) з проханням скликати пленарне
засідання щодо подій у Сирії, посилаючись на те, що
тривожною є ситуація з невиконанням Радою Безпеки своїх
обов’язків. 9 грудня 2016 року Генеральна Асамблея
ухвалила резолюцію із закликом негайно припинити бойові
дії в Сирії, забезпечити невідкладну доставку гуманітарної
допомоги жителям країни, а також зняти облогу всіх міст,
включаючи Алеппо [19].
Раді Безпеки необхідно вийти з безвихолі, у якій
вона перебуває щодо ситуації в Сирії, що виникла
внаслідок зловживання деякими постійними членами
правом вето, і ставить під загрозу втрату довіри до РБ ООН
і легітимність міжнародного органу. Як зазначала 2015
року Постійна представниця США в ООН Саманта Пауер
щодо використання Російською Федерацією вето проти
резолюцій Ради Безпеки щодо Сирії: а якщо так буде
тривати й не тільки у випадку Сирії та України, тоді
з’являється ризик для статусу Ради Безпеки, авторитету і
його функції міжнародного арбітра в питаннях безпеки, до
якого потрібно звертатися [13].
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Слід зазначити, що у Статуті ООН немає прямого
посилання на право вето постійних членів Ради Безпеки.
Натомість, згідно зі статтею 27 (п. 1) кожен член Ради
Безпеки має один голос; Стаття 27 (п. 2) передбачає, що
процедурні рішення Ради Безпеки повинні ухвалюватися
позитивним голосуванням дев'яти членів (тобто вони не
підлягають вето). Згідно з пунктом 3 статті 27 рішення
Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються ухваленими,
коли за них проголосували дев’ять членів РБ, а також
голоси всіх постійних членів РБ, що збігаються. Статут не
обмежує частоту або причини застосовування права вето;
він також не створює межі стримувань і противаг і не
вимагає підзвітності [3].
Чи є безвихідне становище Ради Безпеки щодо
сирійського питання порушенням міжнародного права?
Тепер ідуть дискусії про існування та обсяг зобов’язань
Ради Безпеки за міжнародним правом. Для аналізу цього
питання слід спиратися на такі джерела, за якими Рада
Безпеки має обов’язок діяти, використовуючи сирійське
питання як конкретний приклад.
Першим
потенційним
джерелом
правового
зобов’язання членів Ради Безпеки можна вважати
Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання
за нього 1948 року. Як указано в рішенні Міжнародного
Суду від 2007 року (у справі Боснії проти Сербії),
обов’язок не допустити геноцид стосується будь-якої
держави, яка здатна ефективно вплинути на дії осіб, які
схильні до здійснення або вже здійснюють акти геноциду
[1]. Ця «здатність впливати» визначається за географічною
близькістю держави, а також силою політичних,
економічних та інших зв’язків між владою тієї держави і
потенційними винуватцями в геноциді. Зобов’язуючись
запобігати геноциду, держава має застосувати засоби,
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доступні їй у розумних межах, що для держав – постійних
членів Ради Безпеки може означати утримання від
використання права вето щодо санкціонування військових
дій. Зобов’язання є обов’язковим і не має жодних винятків
– не важливо, що держава стверджує або ж доводить, що
навіть якби вона застосувала всі засоби, які були в її
розпорядженні, то їх все одно було б недостатньо, щоб
запобігти геноциду. Це тому, що спроб лише однієї
держави було б недостатньо для досягнення мети, а спільні
зусилля декількох держав можливо могли б запобігти
геноциду.
Зобов’язання запобігати геноциду, однак, може бути
викликано впевненістю існування серйозного ризику
скоєння злочину, чого не можна твердити про ситуацію в
Сирії. Незважаючи на те, що є досить багато доказів
навмисних нападів на цивільне населення, усе ж немає
достатньо доказів спеціального умислу зруйнувати
національні, етнічні, расові та релігійні групи як такі.
Другим джерелом правового зобов’язання є
Концепція «Обов’язок захищати» (Responsibility to
Protect), яка була схвалена на Всесвітньому саміті 2005
року та закріплена в резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
Варто виділити три основні компоненти відповідальності
за захист: відповідальність держав за захист; міжнародна
допомога та створення потенціалу; своєчасне та рішуче
реагування [15]. Її прихильники стверджували, що Статуту
ООН вимагає необхідного оперативного й ефективного
вчинення заходів Радою Безпеки, коли безпосередньо
йдеться про питання миру та безпеки у світі.
Якщо державі явно не вдається захистити своє
населення від геноциду, військових злочинів, злочинів
проти людства або етнічних чисток, то міжнародне
співтовариство повинно втручатись у ситуацію через
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примусові заходи, наприклад: економічні санкції чи
застосування сили. Щодо останнього, такі дії є
гуманітарною інтервенцією та повинні мати на меті захист
населення без жодних амбіцій на кшталт здобуття
політичної влади чи територій [15]. Але в ній немає прямої
вимоги до Ради Безпеки або її членів виносити питання на
порядок денний, підтримувати рішення в РБ або мати
достатні підстави для накладання вето.
У доповіді 2012 року «Реалізація обов’язку
захищати» тодішній Генеральний Секретар ООН Пан Гі
Мун підтвердив, що дана концепція не накладає на Раду
Безпеки зобов’язання діяти – радше, доктрина і Статут
ООН надають Раді Безпеки «широку свободу у визначенні
напрямку дій», яка може включати і бездіяння внаслідок
застосування права вето [11].
Третім
джерелом
є
проєкт
Статей
про
відповідальність міжнародних організацій (2008) [1].
Проєкту не надано статусу міжнародного договору, він в
основному базується на Статтях про відповідальність
держав, розроблених Комісією міжнародного права 2001
року. Питання відповідальності міжнародної організації
або одного з її органів (таких, як Рада Безпеки) не
з’ясоване
у міжнародному праві через обмежене
застосування до організацій принципів відповідальності
держав. Проте обидва проєкти статей обговорювались у
контексті безвихідного становища Ради Безпеки щодо
сирійського питання.
По-перше, можна аргументувати, що використання
права вето і подальша безвихідб в умовах безперестанних
нападів на цивільне населення та інфраструктуру «сприяє
здійсненню міжнародно-протиправного діяння» відповідно
до статті 14 Проєкту статей: Міжнародна організація, яка
сприяє або допомагає іншій державі або іншій міжнародній
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організації у здійсненні міжнародно-протиправного діяння
державою або останньою організацією, відповідає за такі
дії коли: організація вчиняє такі дії, усвідомлюючи
наслідки міжнародно-протиправного діяння; та діяння буде
вважатись міжнародно-протиправним у разі вчинення
такою організацією [1].
По-друге, якби ситуацію в Сирії можна було
показати як серйозне порушення норми jus cogens, стаття
42 Проєкту cтатей передбачає окремі дії Ради Безпеки:
держави і міжнародні організації мають співпрацювати,
щоб покласти кінець правомірними засобами будь-якому
серйозному порушенню за значенням статті 41 (норми jus
cogens); жодна держава або міжнародна організація не має
визнавати правомірною ситуацію, яка виникла внаслідок
серйозного порушення за значенням статті 41, а також
надавати допомогу в підтримку цієї ситуації [1].
Необхідно досліджувати не лише обов’язки Ради
Безпеки як органу ООН, а й обов’язки окремих постійних
п’яти членів. Російська Федерація і Китай порушили свій
обов’язок запобігати військовим злочинам (що є нормою
jus cogens), оскільки скористалися правом вето.
Правовий обов’язок Ради Безпеки вживати дій щодо
ситуації в Сирії не може нині бути закріпленим у Конвенції
проти геноциду чи зараховано до нових принципів
міжнародного звичаєвого права. Будь-які обмеження щодо
можливості використання права вето потребували б
реформування чинної системи.
2013 року була запропонована французька
ініціатива, у межах якої було ухвалено Кодекс поведінки
щодо дій Ради Безпеки проти геноциду, злочинів проти
людства чи військових злочинів (далі Кодекс поведінки)
щодо використання вето за участі постійних членів РБ
ООН. Кодекс поведінки вимагає від постійних членів
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утримуватися від використання права вето, коли Рада
Безпеки потребує ухвалювати рішення щодо масових
злочинів жорстокості [8].
Кодекс
поведінки
закликає
держави-члени
ухвалювати низку зобов’язань щодо підтримки Ради
Безпеки, вживаючи своєчасні та рішучі дії щодо
запобігання або припинення вчинення основних
міжнародних злочинів геноциду, злочинів проти людства
та військових злочинів, зокрема закликаючи членів Ради
Безпеки утримуватися від голосування проти достовірних
проєктів резолюцій Ради Безпеки, спрямованих на
запобігання або припинення цих злочинів, які всі чітко
визначені в міжнародному праві [8].
Ще одним механізмом подолання неефективності
Ради Безпеки в питаннях підтримки міжнародного миру та
безпеки є звернення до Резолюції 377A (V) Генеральної
Асамблеї ООН «Єдність на користь миру», що була
прийняла 3 листопада 1950 р. у відповідь на
«зловживання» правом вето з боку Радянського Союзу
щодо конфлікту в Кореї. Ключовим положенням була
частина, у якій зазначалося, якщо Рада Безпеки через брак
одностайності постійних членів не виконує свою основну
відповідальність за підтримку міжнародного миру та
безпеки в будь-якому випадку, коли виявляється загроза
миру, порушення миру або акт агресії, Генеральна
Асамблея негайно розглядає це питання з метою внесення
відповідних рекомендацій членам щодо колективних
заходів, серед іншого у разі порушення миру чи акту
агресії, використання збройних сил при необхідності для
підтримання або відновити міжнародний мир і безпеку [2].
Резолюція «Єдність на користь миру» надала
Генеральній Асамблеї ООН ключову допоміжну роль у
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підтримці міжнародного миру та безпеки у випадках, коли
Рада Безпеки не виконувала свої основні зовов’язання.
Міжнародний суд у справі «Certain expenses of the
United Nations» підтвердив, що ці дії не є суперечливими, і
що основна відповідальність за підтримку міжнародного
миру та безпеки покладена на Раду Безпеки, а Генеральна
Асамблея
несе
чітко
сформульовану
вторинну
відповідальність [7].
Інший підхід до бездіяльності, створеної правом
вето, – це обійти Раду Безпеки завдяки зверненню до
Генеральної Асамблеї, щоб вона вжила заходів відповідно
до Резолюції «Єдність на користь миру» [16].
Деякі дослідники стверджували, що ситуація в
Сирії означала, що варто переглянути Резолюцію «Єдність
на користь миру» як можливий засіб для пом’якшення
зловживання використання права вето [2].
Зокрема, А. Карсвел стверджував, що використання
права вето може розглядатись як «зловживання», навіть,
якщо стаття 27 (п. 3) не була порушена. Він зазначав, що
коли один із постійних п’яти членів недобросовісно
використовує право вето і це стає зловживанням правом,
яке передбачене статтею 27 (п. 3), можна стверджувати, що
Рада Безпеки не виконує покладені на неї даним Статутом
функції у межах конфлікту або ситуації, що розглядається,
таким чином надаючи можливості Генеральній Асамблеї
надавати рекомендації щодо розв’язання конфлікту або
проблемної ситуації. Він пропонував, щоб дев’ять членів
Ради Безпеки (кваліфікована більшість) могли повідомляти
про правове зловживання правом вето Генеральній
Асамблеї, яка, своєю чергою, більшістю у дві третини,
пропонувала б заходи, які варто вжити, включно із
застосуванням сили. На його думку, ця дворівнева система
стримувань і противаг могла б забезпечити, щоб
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Генеральна Асамблея не узурпувала першочергову роль
Ради Безпеки з підтримання міжнародного миру та безпеки
[4].
Хендерсон К. вважав, що можна покладатися на
резолюцію «Єдність на користь миру», але не cприймав
дворівневу систему. Радше, він вважав, що підхід «Єдність
на користь миру» відкриває можливість обговорення та
подальших рекомендацій державам-членам Генеральною
Асамблеєю, хоча і непримусового характеру, незалежно від
того, чи Рада Безпеки активно займається цим питанням
[9].
Обидва підходи, що стосуються потенційної ролі
Генеральної Асамблеї, мають власні переваги, але є два
неминучі факти. По-перше, дана резолюція надає
можливість Генеральній Асамблеї розробляти рекомендації
лише для колективних заходів, що є, по суті, юридично
необов’язковою заявою. По-друге, на резолюцію «Єдність
на користь миру» посилались лише одного разу, понад
шістдесят років тому. Такі реалії показують, що частіше
зверенння до Генеральної Асамблеї як альтернатива –
малоймовірна.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Очевидно, що в
нинішній, досить складній міжнародній ситуації основний
фокус уваги щодо цього повинен зосереджуватися на
реформуванні Ради Безпеки ООН як головного органу,
відповідального за підтримку міжнародного миру і
безпеки.
Натомість деякі реформи можуть ще більше
посилити недоліки. Зокрема, додавання кількох нових
постійних членів з правом вето ще більше зменшить
імовірність ухвалення рішення.
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По-перше, Рада Безпеки відкрита для всіх державчленів, ефективно усуваючи ексклюзивність, регіональне
представництво та тимчасові місця. По-друге, усі переваги,
включаючи право вето, скасовуються, що робить усі
країни-члени рівними. По-третє, чинні регіональні
угруповання
Організації
Об’єднаних
Націй
модифікуються: Східноєвропейська група скасовується та
її члени інтегруються до сусідніх груп; створюється нова
близькосхідна та північноафриканська група; і створена
нова група для малих острівних держав, що розвиваються.
Мета – мати великі регіони із соціокультурними зв’язками
та подібними питаннями безпеки. Держави, які поділяють
міцні зв’язки з двома регіонами, можуть мати членство у
двох регіонах [19].
Ідея полягає у використанні регіональних груп у
двошаровому процесі голосування, коли відповідний
регіон та інший світ беруть окремі голоси за проєкти
резолюцій.
У цьому є низка переваг: суперечливий характер
втручань, ускладнюючи втручання у внутрішньодержавний
конфлікт порівняно з міждержавним конфліктом;
резолюції Ради Безпеки набувають легітимності, оскільки
всі країни-члени мають можливість брати участь у цьому
процесі.
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Sudak I.I. Veto power and UN Security Council
reform in the context of the Syrian isse. The article deals with
possible models for improving the United Nations activities,
which not only occupies a central place in the system of
interstate organizations, but also plays an important role in
modern international political development; the problems of
working methods, including the use of the institution of the veto
law, and analyzes the attitude of the Member States to the issue
of the UN Security Council reform.
The article also investigates the possibilities to improve
the effectiveness of the Security Council in responding to grave
humanitarian situations, in particular those involving the
commission of war crimes and crimes against humanity
through the use of the «Uniting for Peace» resolution, while
keeping its position as the response centre to threats to
international peace and security in the world. The «Uniting for
Peace» resolution could provide a constitutional response to
veto demands and enhance the legitimacy of Security Council
decisions.
The Syrian conflict has acutely raised the issue of the
veto by some permanent members of the Security Council (the
Russian Federation and China), highlighting significant
shortcomings in the ability of the Security Council to respond
effectively to grave humanitarian situations, in particular those
involving mass crimes. The conflict also raised the issue of
legitimacy and credibility of Security Council decision-making.
The article analyses that the use of the veto right or
threat of its use is the main reason that the Security Council
becomes powerless in international conflicts and in solving
crises. The influence of the veto now goes beyond what is
provided for in the Charter of the United Nations and affects
the effectiveness and credibility of the Security Council. Five
permanent members – the United Kingdom, France, the United
35

States, Russia and China – with the right of veto, off set the
influence of the Security Council’s non-permanent members in
decision-making.
Keywords: UN Security Council, General Assembly,
veto power, resolution, conflict, international peace and
security
Судак И.И. Право вето и реформа Совета
Безопасности ООН в контексте сирийского вопроса. В
статье
рассматриваются
возможные
модели
совершенствования
деятельности
Организации
Объединенных Наций, которая не только занимает
центральное место в системе межгосударственных
организаций, но и играет важную роль в современном
международно-политическом развитии; проблематика
рабочих методов, включая использование института
права вето, а также анализируются позиции государствчленов Организации по реформе Совета Безопасности
ООН.
Исследованы
возможности
повышения
эффективности Совета Безопасности в реагировании на
тяжелые гуманитарные ситуации, в частности,
связанные с совершением военных преступлений и
преступлений против человечества через использование
резолюции «Единство в пользу мира», одновременно
сохраняя свою позицию как центра реагирования на угрозы
международному миру и безопасности в мире.
Проанализировано, может ли резолюция «Единство в
пользу мира» предоставить конституционный ответ на
возражения требований вето и повысить легитимность
при принятии решений Совета Безопасности.
Сирийский конфликт остро поставил вопрос о
наложении вето некоторыми постоянными членами
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Совета Безопасности (Российской Федерацией и Китаем),
подчеркнув значительные недостатки в способности
Совета Безопасности эффективно реагировать на
тяжелые гуманитарные ситуации, прежде всего
касающиеся массовых преступлений. Этот конфликт
также поднял вопрос легитимности и надежности при
принятии решений Советом Безопасности.
Проанализировано, что использование права вето
или угроза применения права вето является основной
причиной того, что Совет Безопасности становится
бессильным в условиях международных конфликтов и
кризисов. Влияние вето сейчас выходит за пределы того,
что было предусмотрено Уставом Организации
Объединенных Наций, влияет на эффективность и
надежность
Совета
Безопасности
ООН.
Пять
постоянных членов – Великобритания, Франция, США,
Россия и Китай – имея право вето, нивелируют влияние
непостоянных членов Совета Безопасности в принятии
решений.
Ключевые слова: Совет Безопасности ООН,
Генеральная Ассамблея, право вето, резолюция, конфликт,
международный мир и безопасность
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УДК 327.7 + 341.215.2
Taranenko A.H., Kyiv
CONFLICT RESOLUTION WITHIN EUROPEAN
UNION: EXPERIENCE OF SPAIN
The article is dedicated to the experience of Spain within
conflict resolution framework in the European Union. The goal
of this article is to analyze in depth the Catalan case in order to
identify the important lessons learned of the conflict resolution
and search for viable options of the confrontation mitigation.
The objectives of the article are as follows: to analyze the
background of the Catalan conflict, to study the current status
of the Autonomous Community of Catalonia, to identify vital
lessons learned from the peace process and make projections
for further conflict settlement.
The results of the study demonstrate that at the current
stage there are serious obstacles to further conflict resolution.
Yet, one can note a positive trend in continuation of
negotiations between the leaders of Spain and Catalonia in
2020, despite all of the political complexities, which gives hope
that the conflict can be resolved through diplomatic channels.
Based on the conducted analysis, one can draw a conclusion
that despite troubles in Catalan peace process, certain
progress can be noted. Complete independence of Catalonia
appears hardly conceivable at the moment. Besides, even under
that scenario the region would still face the challenges of
joining the European Union and the eurozone. The negotiations
between Madrid and Barcelona are under way and it appears
that both parties are determined to settle the tensions in 2020.
Prospects of further research are related to determining
an optimal set of measures to solve the conflict in Catalonia, in
particular, with the support of the European Union community.
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Previous EU experience in conflict resolution need to be
further studied in depth, in particular efforts on bridging
cultural and ethnic divides. The lessons learned can be applied
to the conflict resolution process in the East of Ukraine.
Key words: Conflict Resolution, European Union, Spain,
Catalonia, European integration, the European Union (EU),
civil society, European Neighbourhood Policy (ENP), Ukraine.
Formulation of the problem. Conflict mitigation efforts
are an important item on the political agenda of nation states
and international organizations. Among top intergovernmental
organizations dealing with conflict resolution one can name the
United Nations, the European Union, the Organization for
Security and Co-operation in Europe, the Council of Europe,
the North-Atlantic Treaty Organization. Subjects of
international law take different approaches to conflict
resolution, however the most important methods are peacebuilding, peace-making, negotiations, involvement of
mediators, peace enforcement and humanitarian intervention.
Important principles of conflict resolution are laid out in
the United Nations Charter. According to the UN Charter
Chapter VI, Article 33, the parties to any dispute shall, first of
all, seek a solution by negotiation, enquiry, arbitration, resort to
regional agencies or arrangements, or other peaceful means of
their own choice [27, p. 1]. Nations states and international
organizations use these guidelines in order to settle conflicts in
an efficient manner.
The region of Europe is considered as one of the most
peaceful and stable in today’s globalized world in terms of
security threats. However there still exist sources of high
tension even within the framework of the European Union. One
of the most urgent cases in this regard is the status of the
Autonomous Community of Catalonia in the Kingdom of
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Spain. The long-standing confrontation spurred by ethnic,
cultural, political and financial reasons became a hot spot on
the map of Europe and caused a lot of debates within the
country itself and the European Union.
Ukraine is currently involved in one of the most serious
armed conflicts in Europe since the Cold War times. The
conflict in eastern Ukraine has killed more than 13,000 people
since 2014, thus becoming the biggest armed conflict in Europe
since World War II [18, p. 1]. It is highly important to study
previous cases of conflict resolution in the region in order to
identify important lessons learned and establish long-term
peace.
Problem of research. The Catalan case appears to be a
highly urgent problem to research in order to identify the
important lessons learned of the conflict resolution and search
for viable options of the confrontation mitigation in the region.
It is necessary to analyze the economic, political, ethnic and
cultural dimensions of the Catalan conflict. In view of
Ukraine’s aspiration to join the European Union it is
significant, in particular, to analyze the conflict resolution
efforts exercised in the framework of this international
organization.
Analysis of recent research and publications. The
analysis of foreign and Ukrainian literature on the selected
topic demonstrates interest of researchers in the conflict
resolution issues and the Catalan case, in particular. In this
regard it is also vital to mention the studies of conflict
resolution efforts within the European Union framework. These
aspects have been analyzed by M. Kapitonenko, M. Kulynych,
H. Rudenko, A. Kudriachenko, V. Shved, V. Soloshenko, S.
Samoylenko, O. Novakova, B. Parakhonsky, H. Yavorska, K.
Fedorova, Z. Brzezinski, F. Cameron, R. Balfour, L. Coser, J.
Crombois, K. Gorchinskaya, S. Huntington, A. Juncos, S.
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Blockmans, Z. Novakova, R. Petrov, B. Schneider, G. Visoka,
J. Doyle.
Goal of the research. The goal of this article is to
analyze in depth the Catalan case in order to identify the
important lessons learned of the conflict resolution and search
for viable options of the confrontation mitigation.
Objectives of the research. The objectives of the article
are as follows: to analyze the background of the Catalan
conflict, to study the current status of the Autonomous
Community of Catalonia, to identify vital lessons learned from
the peace process and make projections for further conflict
settlement.
The main research results. Багато The topic of conflict
resolution has long been discussed in scholarly literature.
History of humankind is a history of discoveries and oblivion,
achievements and failures, war and peace, thus despite brutal
wars and destruction history cannot stop, it has inner
mechanisms of crises resolution and searching for compromise
[1, p. 5]. According to Huntington, conflicts between states are
often largely shaped by cultural and civilizational factors [19,
p. 36]. Schneider points out that no internal conflict will find a
sustainable and peaceful settlement if its root causes are not
adequately addressed, which is a process that requires both time
and commitment [22, p. 1]. Besides, as Brzezinski notes, the
advent of nuclear weapons meant that a head-on war, of a
classical type, between the two principal contestants would not
only spell their mutual destruction, but could unleash lethal
consequences for a significant portion of humanity [13, p. 6].
Parakhonsky and Yavorska hold that the final shift of focus in
peace studies from war to processes of conflict transformation
and peacebuilding took place after the end of the Cold War [9,
p. 18]. This shift has led, in particular, to changes in the NorthAtlantic Organization's strategic approaches. No particular
41

country was regarded as the NATO adversary, and the priority
was given to the role of crisis management and conflict
prevention. However, since 2014, in the context of the Russian
hybrid war, the Alliance has added a containment objective to
its missions, that is, partly reverting to the Cold War
approaches, yet retaining the possibility of dialogue [9, p. 18].
Kapitonenko notes that a set of foreign policy traditions is often
referred to as “strategic culture”, i.e. a system of values,
practices and views on major foreign policy issues, foreign
policy dilemmas, a kind of outlook that the state develops in
relation to international politics [4, p. 25]. This concept is
instrumental in finding answers to value questions, such as the
limits of violence use in conflicts, ethical approaches in
politics, the value of human life, role of justice and punishment
etc. As a macro-sociological category, strategic culture, of
course, does not have a decisive influence on the state policy,
but it does contain the soft power elements that present building
blocks of the state image [4, p. 25]. Parakhonsky notes that
although wars and conflicts result in physical destruction or
conquest of enemy, they are also a kind of communication
system, entailing dialogue, negotiation and the need to
understand the antagonist’s goals. War contact is also a type of
communication, because interaction in combat leads to mutual
enrichment of experience and technological improvement [10,
p. 1]. In the opinion of Coser, despite destruction potential of
conflicts they still also have positive and constructive functions
[16, p. 1].
The qualitative research was conducted with the help of
comparative and historical methods. These methods are
appropriate in order to analyze and determine values behind the
conflicting parties’ stances. The comparative method allows to
detect differences and similarities among international
relations’ phenomena. The historical method allows to study
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the development of Spanish-Catalan relations in order to better
understand the reasons behind the conflict, analyze its current
state and formulate important lessons learned from the conflict
resolution process.
In spite of decades of peace-making efforts of the
humanity violent international conflicts are still taking place.
According to the Council on Foreign Relations (CFR) data, top
international conflicts to watch in 2020 are as follows,
• armed confrontation between Iran and the United States;
• a severe crisis on the Korean Peninsula following the
collapse of the denuclearization negotiations;
• crisis between Russia and Ukraine;
• confrontation over disputed maritime areas in the South
China Sea (between China and one or more Southeast Asian
claimants);
• deteriorating security conditions in the Northern
Triangle (El Salvador, Guatemala, and Honduras);
• intensification of organized crime–related violence in
Mexico;
• increasing political instability in Iraq;
• escalation of violence between Turkey and various
Kurdish armed groups (within Turkey and/or in Syria);
• continued violent reimposition of government control in
Syria;
• political instability in Afghanistan resulting in further
advances by the Taliban insurgency;
• intensifying economic and political crisis in Venezuela
[15, p. 1].
Western Europe is considered as one of the safest regions
of the world in terms of security, yet there are sources of civic
unrest in this region as well. In particular, one should pay close
attention to Catalan conflict within the Kingdom of Spain. It is
important to analyze the Catalan case in depth, identify
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significant lessons learned and discuss certain scenarios of the
conflict resolution. This experience can be especially vital for
Ukraine that is currently involved in an armed confrontation in
the East of the country and actively seeks for methods of its
resolution.
The role of a nation state increasingly changes in the
current globalized political system. Novakova holds that
international relations go far beyond interstate interactions, so
the state as an international actor loses its monopoly [8, p. 2].
One of the important subjects actively involved in peacemaking processes is international organizations. The European
Union has been launching various initiatives aimed at conflict
resolution, for example, such as the European Neighbourhood
Policy (ENP) in 2004. In 2006, the European Commission even
stated that “[i]f the ENP cannot contribute to addressing
conflicts in the region, it will have failed in one of its key
purposes” (European Commission, 2006: 9) [17, p. 1]. The EU
has been taking actions in conflict management in two “subregions” of the neighbourhood, namely in Eastern Europe and
in the Maghreb, both plagued by situations of unsolved
conflicts, often called “frozen conflicts” [17, p. 1]. The EU’s
potential to contribute to conflict resolution can be assessed as
considerable given the wide range of instruments under the
EU’s external action. Yet, the EU continues to face four key
challenges in this area:
1) bridging the early warning-response gap;
2) improving cooperation with other international
partners in conflict prevention and peacebuilding;
3) enhancing civil–military coordination;
(4) ensuring local ownership [20, p. 1].
The ENP was not primarily designed as an instrument for
conflict management or resolution, despite its links with the
European Security Strategy of 2003. Nonetheless, the EU’s
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policy toward its neighbours has been inseparable from the
issues of regional conflicts. The linkages between these
conflicts and the ENP’s tools are evident in Eastern Europe, as
well as south of the EU’s border [21, p. 1].
The main purpose of European Neighbourhood Policy is
to enhance a zone of friends and partners around the Union
borders with the help of increased safety and security. Crossborder cooperation is one of the ENP’s innovative features
which aims to reduce the dividing lines between the EU and its
neighbours, and to draw on the experiences of the Union’s
INTERREG and PHARE cross-border programmes [14, p. 1].
Currently the European Union undertakes multiple
conﬂict prevention initiatives, such as facilitation of dialogue
between Kosovo and Serbia. But the EU’s role as regional
peacebuilder could suffer drawbacks as a result of internal
turbulences caused by the Brexit and other lingering
disintegrationalist forces [28, p. 1]. One more problematic
aspect of security in the European Union is the Catalan case.
Catalonia can boast nearly a thousand years old history.
The origins of the current conflict with Madrid date back to the
Middle Ages, when Catalonia was an independent state.
Catalonia managed to maintain relative political independence
until early 18th century. Later on the rights of the Aragonese
Kingdom were abolished and the region was finally
subordinated to the Spanish crown. In the middle of the 19th
century the independence movement keeps growing [6, p. 97].
Catalonia has its own language, culture, flag, anthem and coat
of arms, parliament and police, and a large part of the
population identifies themselves as a particular ethnic group of
Catalans. The independence movement was severely attacked
under dictatorship regime of General Franco (mid-20th
century), who abolished the autonomy of the region altogether
and had Lluís Companys, president of Catalonia, executed.
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It should be noted that Catalonia is highly developed
economically, it is the richest region of the Kingdom of Spain.
Annually, as a donor region, Catalonia pays 12-16 billion euros
more to the state treasury than it receives back and although the
local government is forced to help Andalusia and other Spanish
regions, the inhabitants of Catalonia themselves have to save
money” [3, p. 1].
In fall of 2017 a referendum on independence was held in
Catalonia. According to the referendum results (90% in favor),
on October 27, 2017, the Catalan Parliament declared
independence of the region [5, p. 1]. In Madrid, the referendum
was declared illegal, the Spanish Senate approved the
introduction of direct rule in Catalonia - in accordance with
Article 155 of the Constitution of the Kingdom of Spain [5, p.
1]. The Spanish Prime Minister Mariano Rajoy dismissed the
Catalan Parliament and called for new elections in the region.
At present, there are no distinct signals of the conflict
escalation into an armed confrontation, yet violent protests take
place in Catalonia, therefore the authorities in Madrid and
Barcelona continue to negotiate the status of the region.
Since the beginning of 2019 there have been multiple
protests in Catalonia against court proceedings of Catalan
leaders who proclaimed independence from Spain in 2017. On
October 14, 2019 nine of the twelve accused Catalonia
independence leaders were sentenced by the Spanish Supreme
Court to nine to thirteen years' imprisonment [11, p. 1]. First of
all, they were convicted of organizing a Madrid-banned
referendum in 2017. Nine Catalan leaders have been accused of
insurgency and four of them in wasting public funds, at the
same time a new international arrest warrant was issued against
the then incumbent leader of Catalonia, Carles Puigdemont [11,
p. 1]. Puigdemont, one of the Catalan referendum leaders and
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former President of the Government of Catalonia, lives in selfimposed exile in Belgium.
However, the European Union member states took a
cautious stance with regard to Catalonia's independence
proclamation. In particular, the leadership of the European
Union stated that the referendum on Catalonia independence
self-proclamation was illegal, and even if it were conducted
under the Spanish Constitution, the separate territory would
immediately fall outside of the EU [2, p. 1]. Fedorova holds
that it is not a viable path for Catalonia, because in the context
of current European integration processes, without Spain,
Catalonia will not survive as a political structure [12, p. 146].
Spain will be able to veto all of Catalonia´s attempts to join the
European Union. Spain is highly interested in retaining
Catalonia within its political and economic structure, because
otherwise the country will lose a fifth of its economy, which
will make its situation even more difficult than it is now [12, p.
146]. An independent Catalonia would have more fiscal
revenues, but it would also have a higher debt burden than
Spain. The argument that Catalans should not subsidise
Andalusians is a dangerous one: apply that more widely and the
euro zone could fall apart [26, p. 1]. Indeed, under current
circumstances, the euro zone’s leaders would hardly support an
extra nation-state joining this structure.
According to the latest updates of February 2020, Spain
plans to proceed with Catalonia talks before regional election,
changing its earlier decision. The talks are a precondition for
left-wing separatist party Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) to facilitate Prime Minister Pedro Sanchez's recent
investiture [23, p. 1]. ERC's support is crucial for the
government's budget proposal to be approved by the Spanish
parliament, and the party has previously said its support for the
bill would depend on the evolution of the negotiations [23, p.
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1]. Catalan leaders are utilizing this political leverage in order
to pursue their own agenda. The announcement of the President
of the Catalan government, Quim Torra, that he will call
elections when budgets are approved opens a new political
scene in Catalonia [25, p. 1]. Quim Torra plans to discuss with
Pedro Sánchez the right of self-determination and amnesty for
the jailed and self-exiled Catalan leaders involved in
organization of 2017 referendum. The Spanish government and
leaders of Catalonia started formal talks in February 2020 in a
bid to end one of the biggest political crises since Spain’s
return to democracy in the late 1970 [24, p. 1]. As expected, the
first meeting produced no major breakthroughs on the divisive
issue of Catalonia’s independence, however Prime Minister
Pedro Sánchez and president of Catalonia Quim Torra plan to
continue the talks on the matter.
The Catalan crisis remains one of the most serious points
of tension within the European Union and this conflict is highly
important to mitigate. Kudriachenko provides such a
recommendation for solving the Catalan crisis: one could agree
on a new pattern of relations between the center and the region
in terms of Catalonia's share for the Kingdom’s budget
deducted in the form of fixed payments and taxes to offset
economically underdeveloped regions [7, p. 28]. Interestingly,
under Spain’s constitution of 1978, Catalonia enjoys more selfgovernment than virtually any other country of Europe. The
region runs its own schools, police, medical, cultural and
penitentiary institutions. It lacks only tax-raising powers and
sovereignty, which nationalist politicians appear to be hungry
for, yet support for independence has risen mainly because
Catalans think it would offer relief from recession [26, p. 1].
Kudriachenko further holds that in the absence of mutual trust,
the process of organizing negotiations between central and
autonomous governments requires the involvement of external
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mediation and arbitration, which could be offered by the
European Commission, the Presidency of the European Council
or the presiding country [7, p. 28]. Conflict mediation by
definition is enshrined in the European Union founding
documents, because it is a vital component of international
integration. The tasks of the European integration project, such
as the creation of a political union, necessitate the involvement
of the European institutions in resolving internal crises in the
Member States, even though there are no clear provisions on
this in the European Constitutional Treaties [7, p. 28].
Regarding Ukrainian conflict case, it is important to adapt
relevant lessons learned from Catalan experience. In terms of
conflict mitigation scenarios, the situation in Catalonia
confirms the inappropriateness of granting asymmetric rights to
certain territories and ethnic communities [7, p. 28]. At the
same time, it appears advisable to elaborate a balanced model
of relations between the center and the regions with a fixed
share of GDP of individual regions that is used for funding
national needs.
Results of the research. The results of the study
demonstrate that at the current stage there are serious obstacles
to further conflict resolution. Such a political move by the
Catalans as further push for independence can affect the
economy of Spain, and also increase instability throughout
Europe. This example could become a catalyst of intensifying
separatist movements in other countries of the European Union
which have sources of interethnic tension, exacerbated by the
current influx of migrants and refugees. Yet, one can note a
positive trend in continuation of negotiations between the
leaders of Spain and Catalonia in 2020, despite all of the
political complexities, which gives hope that the conflict can be
resolved through diplomatic channels.
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Conclusions. Based on the conducted analysis, one can
draw a conclusion that despite troubles in Catalan peace
process, certain progress can be noted. Complete independence
of Catalonia appears hardly conceivable at the moment.
Besides, even under that scenario the region would still face the
challenges of joining the European Union and the eurozone.
The negotiations between Madrid and Barcelona are under way
and it appears that both parties are determined to settle the
tensions in 2020.
Prospects of future research. Prospects of further
research are related to determining an optimal set of measures
to solve the conflict in Catalonia, in particular, with the support
of the European Union community. Previous EU experience in
conflict resolution need to be further studied in depth, in
particular efforts on bridging cultural and ethnic divides. The
lessons learned can be applied to the conflict resolution process
in the East of Ukraine.
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Тараненко Г.Г. Врегулювання конфліктів в
Європейському Союзі: досвід Іспанії. Стаття присвячена
досвіду Іспанії щодо розв’язання конфліктів у
Європейському Союзі. Мета цієї статті - проаналізувати
каталонський конфлікт, щоб виявити важливі уроки
припинення конфронтації і знайти ефективні варіанти
пом'якшення протистояння. Завдання цієї статті
полягають в такому: проаналізувати передумови
каталонського конфлікту, вивчити поточну соціальнополітичну ситуацію в Автономному співтоваристві
Каталонія, визначити життєво важливі уроки мирного
процесу і зробити прогнози щодо подальшого врегулювання
конфлікту.
Результати дослідження демонструють, що на
нинішньому етапі існують серйозні перешкоди для
подальшого розв’язання конфлікту. Проте, можна
відзначити позитивну тенденцію продовження переговорів
між лідерами Іспанії та Каталонії в 2020 році,
незважаючи на всі політичні складнощі, що дає надію на
розв’язання конфлікту дипломатичними способами. На
підставі проведеного аналізу можна зробити висновок,
що, незважаючи на проблеми в каталонському мирному
процесі, можна зафіксувати певний прогрес. Повна
незалежність Каталонії у даний час є малоймовірною.
Крім того, навіть при такому сценарії регіон все одно буде
стикатися з проблемами вступу до Європейського союзу і
єврозони. Переговори між Мадридом і Барселоною
тривають і обидві сторони рішуче налаштовані
врегулювати напруженість 2020 року.
Перспективи подальших досліджень пов'язані з
визначенням оптимального комплексу заходів щодо
врегулювання конфлікту в Каталонії, зокрема, за
підтримки Європейського Союзу. Попередній досвід ЄС
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щодо врегулювання конфліктів потребує подальшого
поглибленого вивчення, зокрема, зусилля з подолання
культурних і етнічних відмінностей. Набутий досвід може
бути застосований до процесу врегулювання конфлікту на
сході України.
Ключові
слова:
розв’язання
конфліктів,
Європейський союз, Іспанія, Каталонія, європейська
інтеграція, Європейський союз (ЄС), громадянське
суспільство, Європейська політика сусідства (ЄПС),
Україна.
Тараненко А.Г. Урегулирование конфликтов в
Европейском Союзе: опыт Испании. Статья посвящена
опыту Испании в рамках разрешения конфликтов в
Европейском
Союзе.
Цель
этой
статьи
проанализировать каталонский конфликт, чтобы выявить
важные уроки разрешения конфронтации и найти
эффективные варианты смягчения противостояния.
Задачи этой статьи заключаются в следующем:
проанализировать предпосылки каталонского конфликта,
изучить текущую социально-политическую ситуацию в
Автономном
сообществе
Каталония,
определить
жизненно важные уроки, извлеченные из мирного
процесса, и сделать прогнозы относительно дальнейшего
урегулирования конфликта.
Результаты исследования демонстрируют, что на
нынешнем этапе существуют серьезные препятствия для
дальнейшего разрешения конфликта. Тем не менее, можно
отметить
позитивную
тенденцию
продолжения
переговоров между лидерами Испании и Каталонии в 2020
году, несмотря на все политические сложности, что дает
надежду на разрешение конфликта дипломатическими
способами. На основании проведенного анализа можно
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сделать вывод, что, несмотря на проблемы в каталонском
мирном процессе, можно зафиксировать определенный
прогресс. Полная независимость Каталонии в настоящее
время представляется маловероятной. Помимо того,
даже при таком сценарии регион все равно будет
сталкиваться с проблемами вступления в Европейский
союз и еврозону. Переговоры между Мадридом и
Барселоной продолжаются и обе стороны решительно
настроены урегулировать напряженность в 2020 году.
Перспективы дальнейших исследований связаны с
определением
оптимального
комплекса
мер
по
урегулированию конфликта в Каталонии, в частности, при
поддержке Европейского Союза. Предыдущий опыт ЕС по
урегулированию конфликтов нуждается в дальнейшем
углубленном изучении, в частности, усилия по преодолению
культурных и этнических различий. Извлеченные уроки
могут быть применены к процессу урегулирования
конфликта на востоке Украины.
Ключевые
слова:
разрешение
конфликтов,
Европейский союз, Испания, Каталония, европейская
интеграция, Европейский союз (ЕС), гражданское
общество, Европейская политика соседства (ЕПС),
Украина.
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ІІ. СВІТОВА ПОЛІТИКА. МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
УДК 327 + 341.7 (595)
Крупеня І.М., м. Київ
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТИЧНА
СЛУЖБА МАЛАЙЗІЇ
У статті проведено історичний аналіз формування
зовнішньої політики Малайзії як одного з лідерів країн
субрегіону Південно-Східної Азії та Ісламського світу.
Аналізуються як внутрішні чинники формування
зовнішньої політики (політичний і соціально-економічний
розвиток країни, історичні та національні особливості,
міжетнічні проблеми, боротьба з комуністичним
партизанським рухом), так і зовнішні (роль «великих
держав», еволюція системи безпеки й інтеграційні процеси
в регіоні, прикордонні проблеми із сусідніми країнами,
ісламський чинник і глобалізація).
Виняткового значення надано змісту реформ
запропонованих
прем’єр-міністром
Малайзії
М.
Мохаммадом (НЕП, проєкт «золотого динара»). Реформи
були націлені на проведення реструктуризації економіки
країни з метою досягнення рівномірнішого розподілу
національного багатства на всіх рівнях, між різними
громадами, щоб пропорції між бідними і багатими
малайцями були приблизно такими ж, як і між бідними і
багатими немалайцями. М. Мохаммад як державний і
політичний діяч намагався перетворити Малайзію в
індустріально розвинену державу до 2020 року і це йому
вдалось.
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Акцентовано на дослідженні документів, якими
керується Міністерство закордонних справ Малайзії при
ухваленні зовнішньо-політичних рішень. Досліджено
історію дипломатичної служби Малайзії, організаційну
структуру Міністерства закордонних справ Малайзії.
Ключові слова: АСЕАН, «АСЕАН+3», «АСЕАН+6»,
AТЕС, АТР, АДММ (Зустрічі міністрів оборони АСЕАН),
АДММ+ (Зустрічі міністрів оборони країн АСЕАН,
Австралії, Індії, КНР, Нової Зеландії, Південної Кореї,
Росії, США та Японії), АРФ (Регіональний форум АСЕАН),
Державні корпорації економічного розвитку (ДКЕР),
зовнішня політика, Малайзія, Малайський інвестиційний
фонд (МІФ), Національна оперативна рада, Нова
економічна політика (НЕП), нові індустріальні країни
(НІК),
Організація
Ісламського
співробітництва,
Регіональний центр боротьби з тероризмом в ПівденноСхідній Азії, Рух неприєднання, політика «позитивної
дискримінації», проект «золотого динара», Фондова
біржа Куала-Лумпура (ФБКЛ).
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Малайзія за невеликий проміжок часу
здійснила потужний економічний ривок і перетворилася з
бідної колоніальної країни на процвітаючу державу з
високим рівнем життя населення. Прагматична зовнішня
політика,
політична
стабільність,
віротерпимість,
готовність до модернізації та водночас збереження
національної
самобутності,
регіональний
вектор
зовнішньої політики – складники успіху сучасної Малайзії.
В епоху глобалізації та трансформації міждержавних
відносин, економіка Малайзії була скоригована відповідно
до нових викликів глобалізованого світу. Малайзія давно
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перестала бути сировинним придатком колишніх
метрополій – упевнено входить у коло другої хвилі нових
індустріальних країн (НІК) Азії та Америки, що
характеризуються високими темпами економічного
зростання,
динамічними
макроекономічними
та
внутрішньогалузевими
структурними
зрушеннями,
високим професійним рівнем робочої сили, активною
участю в міжнародному поділі праці, широким
використанням для розвитку іноземного капіталу.
З’явилися
цілі
регіони,
які
можна
оголосити
індустріальними, які стабільно зростають. Малайзію інколи
називають «азійським тигром», тому не випадково на
державному гербі зображено два тигри, що утримують
геральдичний щит [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На тлі
досить значного масиву вітчизняної наукової літератури зі
східноазійської проблематики відчувається дефіцит
спеціальних праць українських політологів та істориків,
присвячених питанням зовнішньої політики Малайзії.
Серед вітчизняних авторів, хто вивчав зовнішню
політику Малайзії, слід назвати Надзвичайного і
Повноваженого Посла України І.Є. Лоссовського.
Професор С.О. Шергін, професор Н.Д. Городня вивчали
регіональні
інтеграційні
процеси
і
діяльність
багатосторонніх організацій у Південно-Східній Азії й
АТР. Дослідник О.В. Шевчук у своїй монографії «Система
безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: фактори
формування та тенденції розвитку» проводить аналіз
детермінувальних факторів і визначальних тенденцій
розвитку системи безпеки АТР у постбіполярний період.
У
межах
розгляду
відносин
Малайзії
з
позарегіональними акторами вважаємо за необхідне
виділити
монографії
професора
Миколаївського
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державного гуманітарного університету ім. Петра Могили
С.В. Проня «США та Японія в Азійсько-Тихоокеанському
регіоні (50–90-і роки ХХ століття)» та професора
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка П.М. Ігнатьєва «Індія на шляху до лідерства в
Південній Азії».
Кандидат історичних наук А.Р. Галушко-Адайкін у
своїй монографії «Історія Республіки Індонезія» дослідив
еволюцію внутрішньої та зовнішньої політики Індонезії
відповідно до панівної ідеології, правлячих сил тощо. У
дослідженні висвітлено період «конфронтації» та
вторгнення військ Індонезії на територію Малаккського
півострова як протидія президента А. Сукарно (1947–1967)
формуванню нової федеративної держави – Малайзія (у
складі Федерації Малайзії, Сінгапуру та східних штатів
Сабах і Саравак). Не оминув дослідник у своїй монографії
територіальний конфлікт між Індонезією та Малайзією,
який стався 8 квітня 2005 р. через претензії останньої на
акваторію Амбалат, яка в малайзійських картах
позначалася територією під назвою Blok XYZ, що за
попередніми геологічними дослідженнями є багатою на газ
і нафту.
Серед представників української наукової думки
варті уваги також праці Е. Бажанової,
М. Бєлєскова, Є.
Барщевського, А. Воскресенського, В.Головченка, М.
Кулініча, К. Колдунової, О. Коломієць, В. Крижанівського,
Г.Перепелиці, О. Пономарьова, С. Проня, О. Радченка, Л.
Ткачука, І. Холода, В.Шведа, Р. Шахматенка.
У країнах Південно-Східної Азії дану проблематику
вивчають А. Ачар’ї, М. Бісона, М. Веслі, М. Гунда, Д.
Емерсон, Р. Еммерса, Е. Тан, А. Коллінза, М. Ляйфера, К.
Негера, Г. Несадураї, Дж. Рейвенгіла, Р. Северіно та інші.
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Формулювання мети статті. Метою цієї статті є
дослідження зовнішньої політики Малайзії від моменту
здобуття
незалежності
дотепер,
простежити
її
трансформацію та вплив на внутрішню політику, а тому на
економічне благополуччя країни.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Особливість формування зовнішньої політики Малайзії
полягала в прив’язці її до безпосередньої залежності від
особи кожного минулого і нинішнього прем’єр-міністра. У
період британського колоніального панування всі функції
зовнішніх зносин Малайзії перебували під жорстким
контролем Великої Британії. Незалежна зовнішня політика
Малайзії почала формуватися від 31 серпня 1957 року, від
моменту здобуття незалежності від Великобританії. Того
часу
зовнішнє
міжнародне
середовище
було
непередбачуваним і ворожим для Малайзії через
ідеологічне
протистояння,
а
внутрішня
ситуація
нестабільною через комуністичний повстанський рух 1948
р. [2].
З перших днів існування перед країною постали
проблеми формування власної міжнародної політики,
встановлення дипломатичних відносин з іншими
державами, створення зовнішньополітичної служби. У
перші роки незалежності Малайзія не виявляла будь-якої
помітної активності на зовнішньополітичній арені,
перебуваючи переважно в річищі зовнішньої політики
колишньої метрополії. Історичний аналіз дозволяє
виділити цілу низку причин такого продовження
зовнішньополітичної залежності молодої країни, серед них:
наслідки 350-літньої колоніальної залежності (послідовно
від Португалії, Голландії та Великої Британії); засилля
іноземного, переважно британського, капіталу в економіці;
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присутність
потужного
британського
військового
контингенту на території країни та неготовність проводити
самостійну оборонну і зовнішню політику; суттєвий
ідеологічний вплив колишньої метрополії; значна кількість
громадян Великої Британії, які залишилися працювати в
державному апараті; відсутність або нестача національних
кадрів – фахівців із зовнішньої політики, обмеженість
фінансових ресурсів та інших можливостей [3].
У період 1957–1969 рр. першим прем’єр-міністром
був Тунки Абдул Рахман Путра аль-Хадж. Зовнішня
політика Малайзії була спрямована на «виживання»
молодої незалежної країни, урядом відкрито сповідувалась
антикомуністична політика та простежувалася тісна
співпраця з країнами заходу. Малайзія була сильним
противником апартеїду, ініціювала проєкти регіонального
співробітництва в межах ASA (1960), MAPHILINDO (1963)
та АСЕАН (1967) [4].
Збереження та розвиток відносин з колишньою
метрополією
та
іншими
країнами
Британської
Співдружності на першому етапі незалежності стали
головним пріоритетом зовнішньої політики Малайзії. У
жовтні 1957 року уряд країни уклав з Великою Британією
Угоду про оборону та взаємодопомогу, згідно з якою
остання зберігала на території молодої країни свої війська
та військові бази і навіть мала можливість будувати нові.
Право розміщувати в Малайзії свої війська у складі
стратегічного
резерву
Британської
Співдружності
зберігали також Австралія і Нова Зеландія. Ця Угода з
військово-політичного боку тісно пов’язувала молоду
країну з Великою Британією і накладала значний відбиток
на її зовнішню політику, зокрема, країна мала певні
зобов’язання щодо співпраці з SЕАТО, не будучи
номінальним членом цього регіонального військового
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блоку (South-East Asia Treaty Organization – аналог NАТО в
Південно-Східній Азії, створена 1954 року за участі США,
Австралії, Великої Британії, Франції, Нової Зеландії,
Пакистану, Філіппін і Таїланду з метою колективної
протидії можливій зовнішній агресії) [3, с. 51].
У період 1970–1976 рр. прем’єр-міністром було
призначено Тун Абдула Разака. Характерною особливістю
цього періоду було те, що Малайзія почала ідентифікувати
себе як «мусульманська країна», набула членства в
Організації Ісламська Конференція (ОІК), стала активним
учасником руху неприєднання та заявила про свій
нейтралітет і мирне співіснування. Під час цього періоду
Малайзія почала дистанціюватися від великих держав,
поставила акцент на регіоналізмі та започаткувала
контакти і дипломатичні відносини з комуністичними
країнами, диверсифікувала залученість інвестицій [5].
У цей період одним із наріжних каменів зовнішньої
політики Малайзії стала ідея створення нейтральної зони в
регіоні Південно-Східної Азії. У листопаді 1971 року
міністрами закордонних справ країн АСЕАН було
підписано Куалалумпурську декларацію, що закликала до
створення в регіоні зони миру, свободи та нейтралітету.
Успішному проведенню політики нейтралітету та
зменшенню небезпеки зіткнення інтересів великих держав
у регіоні, згідно з малайзійським планом, мала сприяти
поетапна ліквідація іноземних військових баз у державах
регіону. Для реалізації цієї ідеї також передбачався
поетапний вихід країн регіону з військових союзів, що
були створені раніше за участі великих держав.
Під час проведення політики нейтралітету в
Південно-Східній Азії повинні були закріпитися кордони,
які сформувалися між державами регіону, що мало велике
значення для самої Малайзії з огляду на наявність
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територіальних
претензій
Філіппін
на
східномалайзійський штат Сабах і територіальні проблеми з
іншими сусідніми країнами. Таким способом країни
АСЕАН мали б урегулювати існуючі між собою конфлікти
та розбіжності в ім’я збереження миру та стабільності в
регіоні, що сприяло б зміцненню внутрішньої стабільності
в самих державах регіону.
Від початку 70-х років у Малайзії відбувалося певне
переосмислення поглядів на відносини з Китайською
Народною Республікою, що було викликано як загальними
змінами геополітичної ситуації в Азії, так і наданням
допомоги Китаєм у подоланні наслідків руйнівної повені в
Малайзії (наприкінці 1970-х – на початку 1971 року.
1971 року під час сесії ГА ООН Малайзія, яка раніше
дотримувалася концепції «двох Китаїв», проголосувала за
Резолюцію, що передбачала відновлення прав КНР у цій
найвпливовішій міжнародній організації. А в травні 1974
року під час офіційного візиту до Пекіна прем’єр-міністра
Малайзії Абдул Разака між двома країнами було
встановлено дипломатичні відносини [3, с. 36].
У роки діяльності третього прем’єр-міністра Малайзії
Хусейна Онна (1976–1981) розпочався період консолідації,
у якій наріжним каменем зовнішньої політики була
співпраця в межах АСЕАН. Така консолідація посилилася
після падіння Сайгонського режиму Південного В’єтнаму
та об’єднання цієї країни 1975 року, що привело до
фактичного
завершення
американської
військової
присутності в Південно-Східній Азії. 1976 року на
індонезійському острові Балі відбувся Перший саміт
АСЕАН, на якому було підписано
багатосторонній
Договір про дружбу та співробітництво. У цей період у
малайзійській зовнішній політиці тривала тенденція дедалі
більшого наголосу на незалежності, неприєднанні та
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рівновіддаленості від впливу великих держав. Концепція
необхідності
забезпечення принципу регіонального
нейтралітету розглядалася як одна з найважливіших у
зовнішній політиці країни [5].
Найбільших принципових змін зовнішня політика
Малайзії зазнала під час правління четвертого прем’єрміністра країни Махатхіра Мохаммада (1981–2003). Хоча її
головні напрями, цілі та принципи залишилися
незмінними, вона набувала дедалі більшої прагматичної та
економічної орієнтації, характеризувалася наполегливими
зусиллями щодо захисту інтересів, прав і прагнень країн,
які розвиваються (країн «третього світу»). Одним з
основних зовнішніх пріоритетів Малайзії того часу був
активний розвиток співпраці з цими країнами, зокрема у
форматі «Південь-Південь». Найбільше наголошувалося на
активнішому розвитку двосторонніх зв’язків з партнерами
з АСЕАН і зміцненні відносин з мусульманськими
країнами.
У
цей
період
зовнішня
політика
країни
характеризувалася численними новими ініціативами, серед
яких:
– «Антарктика як спільний спадок людства»;
– «Політика Східного спрямування» («обличчям до
Сходу»);
– лідерство серед країн, що розвиваються, щодо
проблематики, яка становить загально світовийінтерес
(питання захисту навколишнього середовища, демократії
та прав людини тощо);
– визначення переваг і недоліків впливу процесів
глобалізації на країни «третього світу»;
–
активний і рішучий підхід до розв’язання
Палестинської проблеми та Апартеїду;
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– Політика Ісламської Єдності – головування на 10му саміті Організації Ісламської Конференції, проведення
1-го EXPO ОІК, формування Організації D-8 («Developing
Eight» – включає вісім мусульманських країн, що
розвиваються: Малайзію, Туреччину, Єгипет, Індонезію,
Іран, Пакистан, Бангладеш і Нігерію. Головною метою
створення D-8 є поліпшення економічних позицій цих
країн у загальносвітовому економічному просторі,
встановлення нових взаємовигідних торговельних зв’язків і
збільшення товарообігу);
– міжнародний мир і безпека – діяльність Малайзії як
непостійного члена Ради Безпеки ООН, участь у
міжнародній миротворчій діяльності в таких країнах, як
Боснія і Герцеговина, Камбоджа, Косово, Намібія, Сомалі
та Східний Тимор. Малайзія також активно виступає проти
подвійних стандартів і вибірковості в міжнародній
політиці, будь-яких превентивних каральних акцій проти
держав без відповідних санкцій ООН;
– боротьба проти міжнародного тероризму: Малайзія
активно виступає за пріоритетний розвиток регіональної
міжнародної співпраці з протидії тероризму, проводить з
2002 р. зустрічі міністрів закордонних справ країн ОІК з
проблем тероризму, створила в м. Куала-Лумпур
Регіональний
південно-східно-азійський
контртерористичний центр (SEARCCN) з метою навчання
та підготовки спеціалістів і розбудови відповідної
інфраструктури;
– активний розвиток двосторонніх зв’язків з країнами
Африки, Латинської Америки, Центрально-Східної
Європи, зокрема у сферах торгово-економічної співпраці,
інвестицій і передачі технологій у дусі співпраці у форматі
«Південь-Південь». Тоді ж було відкрито цілу низку
посольств Малайзії в зазначених країнах, на деякі з них
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було поширено дію Малайзійської програми технічної
співпраці.
У роки керівництва урядом М. Мохаммада Малайзією
також
висунули важливі міжнародні ініціативи в
економічній сфері, серед яких:
– Східно-азійська економічна співпраця (починаючи
від Східно-азіатської економічної групи (EAEG) до Східноазійского економічного форуму і пізніше – АСЕАН+3
(АСЕАН+Китай, Японія, Південна Корея);
– формування об’єднання G-15 найрозвиненіших
країн Руху Неприєднання, налагодження взаємодії G-15 з
групою країн «АСЕАН – країни басейну річки Меконг»;
– співпраця регіонального розвитку – формування
концепції «Трикутники розвитку» – IMTGT, IMSGT,
BIMP-EAGA;
– економічна дипломатія: взаємні інвестиції («Prosper
thy neighbors»), співпраця у форматі «Південь-Південь»,
Лангкавський міжнародний діалог і деякі інші ініціативи.
Перші роки при владі прем’єра М. Мохаммада
ознаменувалися погіршенням відносин з Великою
Британією. У Малайзії різко негативно сприйняли рішення
Лондона про підвищення з 1981 року плати за навчання в
університетах Великої Британії для близько 16 тисяч
малайзійських студентів. Водночас Велика Британія
висловила незгоду щодо заходів уряду Малайзії з
посилення контролю за природними ресурсами країни,
сприймаючи це як приховану націоналізацію. У цій
ситуації малайзійський лідер запровадив суворі обмеження
на закупівлю товарів з Великої Британії та укладення
контрактів з британськими кампаніями. Кожний такий
контракт потребував особливого погодження уряду
Малайзії. Зазначена політика отримала назву «Купуй
британське в останню чергу» («Buy British last»). Лише
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візит М. Мохаммада до Лондона 1983 року та його
переговори з британським прем’єр-міністром М. Тетчер
дещо пом’якшили напруження у відносинах між країнами.
За умов погіршення відносин з колишньою
метрополією
малайзійський
прем’єр,
прагнучи
використати досвід економічного розвитку таких успішних
країн, як Японія та Південна Корея, проголосив нову
зовнішньополітичну ініціативу – «Обличчям до Сходу»,
яка передбачала поглиблення відносин та інтенсивний
розвиток співпраці із зазначеними країнами [6].
Ще однією ініціативою М. Мохаммада став проєкт
«золотого (ісламського) динара», який він запропонував
для розгляду 2001 року. Основна мета проєкту – це
акумуляція
забезпеченого
золотом
капіталу
в
мусульманському світі. В основі проєкту лежить ідея –
«золото в обмін на енергетичні ресурси», тобто створення
міжнародної
валюти
для
внутрішньоі
зовнішньоекономічних операцій між її учасниками і
побудови надійної фінансової системи.
Про золотий стандарт не випадково заговорили саме
в мусульманському світі. Ідея мусульманської валюти,
забезпеченої дорогоцінними металами, дуже стара. Їй
близько півтори тисячі років. Динар згадується в Корані.
Згідно з історичними даними це була монета із золота в 24
карата, або 4,25 грама. Мусульманам пропонувалося
використовувати такі гроші при здійсненні операцій,
виплати очисного податку (закят) і для заощаджень.
Поняття золотого стандарту має особливе значення в
мусульман. Заборони ісламу в економічній сфері були
сформульовані в епоху, коли неможливо було уявити собі
грошову систему. У висловлюваннях Пророка Мухаммеда
засуджується лихварська практика. А поява паперових
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грошей не вплинула істотно на уявлення мусульман про
заборону лихварської практики.
Проєкт
«золотого
динара»
почав
активно
обговорюватися на міжнародному рівні після Азійської
фінансової кризи 1997–1998 рр. Ініціатором реалізації
цього проєкту виступила саме Малайзія, оскільки вона з
найменшими втратами для своєї економіки змогла
подолати наслідки цієї кризи. Після кризи авторитет
Малайзії в мусульманському світі і в країнах АзійськоТихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)
істотно зріс, тоді ж була реанімована ідея золотого динара.
М. Мохаммад представив проєкт золотого динара як
адекватну відповідь на дії валютних спекулянтів, обвал
національної валюти багатьох держав під час кризи 1997–
1998 рр. і підтримав ідею створення нової міжнародної
валюти як альтернативу долару США. Ця ініціатива була
націлена на зменшення зовнішньої залежності економік
ісламських країн. На його думку, паперові гроші не мають
постійної внутрішньої вартості, що робить їх дієвим
інструментом маніпуляції та арбітражу, що спостерігалося
при азійській економічній кризі.
М. Мохаммад стверджував, якщо коливання золотого
динара будуть прив’язані до коливання цін на золото, то в
подальшому вдасться уникнути негараздів, що були в
минулому. Більш того, ризики спекуляцій з новою
валютою будуть зведені до мінімуму, а це значить, що
міжнародна торгівля отримає достатньо стабільний
інструмент для розрахунків, майже не потребуючи
хеджування. Як головну перевагу системи «золотого
динара» він передбачав надійність у захисті від
інфляційних ризиків.
У листопаді 2001 року в Дубаї відбулася церемонія
введення в обіг «золотого динара» (вагою 4,25 г) і срібного
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дірхама (вагою 3 г). У проєкті погодилися брати участь
Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Бахрейн та Оман.
У серпні 2002 року М. Мохаммад організував конференцію
в Куала-Лумпур за участю представників Організації
Ісламська Конференція (ОІК) під девізом «Стабільна і
справедлива світова валютна система». На конференції
було запропоновано застосовувати золотий динар для
двосторонніх
розрахунків
між
Малайзією
і
її
торговельними партнерами до середини 2003 року, а
згодом – і для багатосторонніх розрахунків. М. Мохаммад
порівнював проект «золотого динара» із Бреттон-Вудською
системою, яка регулювала валютні курси, прив’язавши
валюту країн-учасників системи до золота [8; 9; 10; 11].
За роки перебування при владі п’ятого прем’єра
країни
Абдули
Ахмада
Бадаві
(2003–2009)
зовнішньополітичні
ініціативи
були
уточнені
та
доопрацьовані. Серед найпомітніших можна виокремити
такі:
– формування прагматичних відповідей на сучасні
геополітичні та економічні виклики;
– більш комплексний і науковий підхід до
формулювання офіційної позиції Малайзії з того чи іншого
міжнародного питання;
– відігравати провідну роль у Русі неприєднання, ОІК
і АСЕАН;
– динамічне поглиблення змісту зовнішньої політики;
– формулювання концепції Ісламу Хадхарі,
позиціювання
Малайзії
як
провідного
прикладу
прогресивної та толерантної ісламської держави.
Очевидним
зовнішньополітичним
пріоритетом
шостого прем’єр-міністра Малайзії Наджиба Тун Разака
(вступив на посаду у квітні 2009 р.) стало налагодження
персональних контактів зі своїми колегами з держав
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АСЕАН. Саме цій меті підпорядковувалися його візити до
Індонезії (22–23 квітня 2009 р., 20 жовтня 2009 р.), Брунею
(29–30 квітня 2009 р.) та Сінгапуру (21–22 травня 2009 р.).
8 червня з аналогічною місією Куала-Лумпур відвідав
прем’єр-міністр Таїланду, а в грудні 2009 року відбулися
візит Н. Разака до цієї країни та історичне спільне
відвідання прем’єрами двох країн південних регіонів
Таїланду, у яких останніми роками спостерігалася
терористична активність місцевих мусульманських
сепаратистських рухів. Усе це, а також активна участь
керівництва Малайзії в міжнародних заходах у рамках
багатосторонніх форумів АСЕАН і АТЕС стали яскравим
свідченням
пріоритетності
регіонального
вектора
зовнішньої політики нового уряду Малайзії.
Важливі кроки було зроблено новим урядом для
активізації двостороннього співробітництва з Китаєм.
Упродовж 2009 року відбувся офіційний візит Н. Разака до
КНР (2–5 червня) та державний візит до Малайзії
президента КНР Ху Цзіньтао (10–12 листопада). Підписано
Спільний план дій зі стратегічного партнерства, який став
дорожньою картою, що охоплює співпрацю у 12 основних
сферах – економіка, політика, наука, освіта, ВТС тощо.
Уперше при визначенні характеру двосторонніх відносин
сторонами було використано визначення «стратегічне
партнерство». Укладено Угоду про скасування візового
режиму для власників дипломатичних і службових
паспортів, досягнуто домовленості про розширення
співпраці між Національною нафтогазовою компанією
Малайзії «Петронас» і китайською Національною
нафтовою корпорацією (зокрема, у спільній розробці
родовищ у Судані). Сторони погодили умови будівництва
другого мосту до о. Пенанг, принципові моменти щодо
будівництва залізниці Гемас-Джохор Бару, алюмінієвого
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заводу та паперового комбінату в штаті Саравак.
Контракти на відповідні об’єкти будівництва отримали
китайські компанії.
Можна
зазначити
помітну
інтенсифікацію
малайзійсько-американського діалогу. 14–15 травня 2009
року міністр закордонних справ Малайзії А. Аман здійснив
робочий візит до Вашингтона, під час якого відбулися
переговори із Державним секретарем США Г. Клінтон і
головою комітету в закордонних справах Сенату Р.
Лугаром.
У вересні 2009 року Малайзію відвідав заступник
Державного секретаря США Д. Стейнберг. Головною
темою, яка обговорювалася під час його зустрічі з Н.
Разаком, стало розблокування переговорного процесу
навколо створення малайзійсько-американської зони
вільної торгівлі. Сам факт візиту Д. Стейнберга (перший за
два роки візит такого рівня після візиту до Куала-Лумпура
Держсекретаря К. Райс у липні 2007 року) і тематика
переговорів засвідчили, що як США, так і Малайзія
намагаються віднайти нову парадигму двосторонніх
відносин. При цьому остання не приховує, що покладає
значні сподівання на нову політику адміністрації
президента Б. Обами щодо країн ісламського світу.
Перший візит Н. Разака до США 23–24 листопада
2009 року мав винятково діловий, а не політичний
характер. Перебуваючи в Нью-Йорку та Вашингтоні, він не
провів жодної зустрічі з офіційними політичними
очільниками країни, зосередившись на спілкуванні з
вищим менеджментом корпорацій «Моторола», CIMB
Group, Credit Suisse та медіамагнатом Стівом Форбсом.
У І кварталі 2010 року спостерігалося певне
загострення
малайзійсько-американських
відносин.
Американська сторона виступила з критикою факту
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викрадення з малайзійської військово-повітряної бази
«Сунгай» двох авіаційних двигунів для винищувачів
американського виробництва. За офіційними даними
слідства, зазначені двигуни були продані до Аргентини,
після чого перенаправлені до Уругваю. Водночас у деяких
ЗМІ існували непідтверджені припущення, що двигуни
через треті країни були продані Ірану.
15 січня Державний департамент США оголосив
застереження для громадян США на відвідання східномалайзійського штату Сабах, яке було спричинено ризиком
організації терористичних актів і викрадення іноземних
туристів терористичними і кримінальним угрупованнями,
які нібито базуються в Сабаху та на півдні Філіппін.
Зазначене попередження викликало гостру негативну
реакцію уряду Малайзії. Американську сторону було
офіційно закликано зняти застереження, оскільки воно
паплюжить репутацію Малайзії і завдає шкоди розвитку
туризму.
23 січня 2010 року колишній прем’єр-міністр
Малайзії М. Мохаммад в інтерв’ю для місцевих ЗМІ
припустив, що терористичний напад на США – 9/11 було
сплановано американськими спецслужбами для того, щоб
розпочати війну проти країн мусульманського світу. В
інтерв’ю також наводився перелік доводів на користь
такого твердження.
Кульмінацією загострення відносин стала заява
голови комітету в закордонних справах Сенату США Дж.
Керрі на захист лідера опозиції А. Ібрагіма, стосовно якого
порушено кримінальну справу зі звинуваченням у содомії,
та відповідні гострі заяви представників політичного
істеблішменту Малайзії про втручання США у внутрішні
справи країни.
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Водночас, зазначені негативні прояви в цілому
принципово не вплинули на загальну тенденцію, яка
характеризується зближенням позицій, поліпшенням
взаєморозуміння
та
активізацією
американськомалайзійських відносин за часів адміністрацій Б. Обами та
Н. Разака. Вагомою підставою для такого висновку,
зокрема,
можуть
слугувати
результати
другого
чотириденного візиту малайзійського прем’єра до США,
який завершився 18 квітня 2010 року. Н. Разак узяв участь
у роботі саміту з питань глобальної ядерної безпеки та
провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема, 40-хвилинну
бесіду із президентом США Бараком Обамою, під час якої
голови держав обговорили двосторонні відносини, питання
безпеки та боротьби з тероризмом в азійському регіоні.
Прикметною ознакою цієї події було те, що серед країн
усього азійського регіону американська сторона ініціювала
зустрічі Б. Обами лише з Н. Разаком і президентом КНР Ху
Цзіньтао (у саміті брали участь 47 голів держав і урядів,
серед яких 11 керівників азійських країн).
Підбиваючи підсумки свого візиту до США, Н. Разак
зазначив, що він став одним із найплідніших його
закордонних візитів, а наслідком зустрічі з Б. Обамою має
стати подальше потепління двосторонніх політичних
відносин
і
значне
пожвавлення
малайзійськоамериканського співробітництва в економічній та
інвестиційних галузях.
У квітні 2010 року відбувся чотириденний офіційний
візит прем’єр-міністра Малайзії Н. Разака до Японії, під
час якого проведено двосторонні зустрічі з прем’єрміністром, імператором і спікером Парламенту країни,
представниками великих японських корпорацій, а також
двосторонній бізнес-форум і відвідання японського
сталеливарного комбінату «JFE». Останніми роками
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Японія незмінно входить до трійки найбільших
торговельних партнерів Малайзії (після Китаю та США), а
також є найбільшим зовнішнім інвестором економіки
країни.
Важливим пріоритетом зовнішньої політики уряду Н.
Разака була багатостороння співпраця у форматі АСЕАН.
Упродовж 2009 року Малайзія брала активну участь у
низці традиційних заходів у рамках угруповання,
головними з яких стали – 14-й та 15-й саміти Асоціації
(Таїланд, лютий і жовтень 2009 р.). За підсумками самітів
ухвалено 63 міжнародні документи, серед яких: Декларація
щодо дорожньої карти для спільноти АСЕАН до 2015 р.;
Угода про вільну торгівлю АСЕАН-Австралія-Нова
Зеландія; Декларація щодо зміни клімату; Декларація про
заснування Міжурядової комісії АСЕАН із прав людини;
Угода про привілеї та імунітети АСЕАН.
Уряд Наджиба Разака намагався не лише подолати
фінансово-економічну кризу, але й досягти до 2020 року
показників розвинених країн світу, стати державою з
високим рівнем доходів на душу населення. Для
запровадження
масштабної
трансформації
країни
прем’єром було представлено відповідну стратегію, яка
базується на восьми ініціативах, що складаються з
чотирьох головних і чотирьох додаткових компонентів.
Чотирма головними компонентами трансформаційної
стратегії є такі фундаментальні ініціативи: концепції
«Єдина Малайзія» і «Служити людям сьогодні», Програма
урядової трансформації (ПУТ), Нова економічна модель
(НЕМ), а також 10-й п’ятирічний план розвитку Малайзії
(2011–2015). Допоміжними компонентами трансформації
стратегії уряду Малайзії є: розвиток творчості,
креативності та інноваційності як складників загальної
культури; прискорення процесів ухвалення рішень та
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вжиття практичних заходів; забезпечення реальної цінності
національної валюти; наголос на перевагах інтеграції.
Концепція «Єдина Малайзія» полягала в розбудові
єдиного
багатокультурного
та
багатоконфесійного
суспільства на засадах рівності та взаємоповаги до всіх рас,
націй і релігій у країні. Її мета – збереження та зміцнення
расової гармонії, усунення взаємних підозр між
національними групами країни. Суспільство має
ідентифікувати себе з громадянством певної держави, а не
за етнічними, релігійними або расовими ознаками. При
цьому наголошується на національній єдності, міжетнічній
гармонії та ефективному управлінні. Концепцією також
проголошуються 8 ключових цінностей, сповідання яких
має сприяти втіленню її в життя, а саме: наполегливість,
найвища майстерність і професіоналізм, прихильність,
лояльність, освіченість, скромність, чесність і гідність.
Отже, саме єдність нації проголошується ключовим
елементом на шляху досягнення спільної мети – розбудови
розвиненої процвітаючої держави.
У Програмі урядової трансформації (ПУТ) визначено
шість Національних ключових сфер досягнення результатів
(НКСДР), серед них: зниження рівня злочинності; боротьба
з корупцією; поліпшення системи та рівня освіти;
підвищення стандартів життя домогосподарств із низьким
рівнем доходів; поліпшення сільської інфраструктури;
поліпшення міського громадського транспорту. У кожній із
зазначених
шести
сфер
НКСДР
відповідними
міністерствами, агентствами й відомствами країни
розроблені спеціальні програми та комплекс необхідних
заходів для ефективного досягнення поставлених цілей.
Ініціативи уряду з питань економічної лібералізації
передбачають вжиття спеціальних заходів із метою
залучення прямих іноземних інвестицій завдяки активній
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участі в усесвітніх змаганнях за глобальні фінансові
ресурси, життєво необхідні для подальшого розвитку
економіки країни. Деякі з цих заходів включають: надання
дозволу іноземним компаніям на отримання контрольних
пакетів акцій будь-яких підприємств і компаній за
винятком окремих стратегічних галузей (телекомунікації,
енергетика, банківська справа, фінансові інституції),
послаблення владних повноважень і лібералізація
діяльності урядового комітету з іноземних інвестицій
(тепер його дозволу потребують лише такі іноземні
компанії, які проводять операції з нерухомістю, що
зачіпають інтереси держави, і на суму, що перевищує 7 млн
дол. США); скорочення мінімальної квоти щодо етнічних
малайзійців
–
власників
публічних
компаній,
зареєстрованих на біржі, від 30 до 12,5%.
З метою подолання фінансово-економічної кризи
урядом в оперативному порядку було запроваджено два
Стимуляційні пакети для захисту економіки та запобігання
її можливому «вільному падінню» (Перший пакет – у
листопаді 2008 року в розмірі 2 млрд дол. США; другий
пакет – березень 2009 року в розмірі 16,5 млрд дол. США)
[12, с. 88–90].
Прем’єрський пост Н. Разак залишив після того, як у
травні 2018 р. на парламентських виборах у країні вперше
за останні понад 60 років перемогла опозиція. Коаліція
«Альянс надії», до складу якої входило п’ять партій,
отримала 113 з 222 місць у Палаті представників
конституційної монархії. Авторитет серед місцевого
населення Н. Разак втратив також через корупційний
скандал, пов’язаний із крадіжкою 700 мільйонів доларів з
державного інвестиційного фонду 1MDB [13].
Зовнішньополітичні пріоритети сьомого прем’єрміністра Малайзії Махатхіра Мохаммада (вступив на
81

посаду в 92-річному віці у травні 2018 р.) були
сформульовані в жовтні 2019 року в документі під назвою
«Основи зовнішньої політики для нової Малайзії». У своїй
діяльності
зовнішньополітична
служба
Малайзії
передбачає такі головні цілі: забезпечення мирних
відносин з усіма країнами світу незалежно від їхньої
ідеології та політичної системи; забезпечення незалежної,
безсторонньої та принципової позиції щодо проблем
міжнародної та регіональної політики; встановлення та
реалізація тісних відносин та економічного партнерства з
усіма країнами, насамперед з країнами АСЕАН та іншими
дружніми країнами регіону; сприяння забезпеченню миру
та стабільності в регіоні завдяки розбудові засобів і
механізмів розв’язання конфліктів; відігравання впливової,
лідируючої ролі як головуючої країни в АСЕАН, Русі
неприєднання та Організації ісламської конференції;
активна та значуща участь в ООН, зокрема у зусиллях з
подолання несправедливості та гноблення, дотримання
міжнародного права; позиціювання Малайзії як провідного
прикладу толерантної та прогресивної ісламської держави.
В умовах глобалізації та все зростаючого фактора
недержавних гравців у сфері зовнішньої політики
(транснаціональні корпорації, неурядові організації тощо)
важливим імперативом насамперед для невеликих державнацій є ще активніша, тісна, всестороння співпраця. Тому
Малайзія намагається підтримувати дружні дипломатичні і
торговельні відносини з багатьма державами світу,
включаючи Китай та США.
У
новому
зовнішньополітичному
документі
акцентується на співпраці в межах організації «ПівденьПівдень», участь у реформуванні регіональних і
міжнародних організацій, залученні до розв’язання
ізраїльсько-палестинської проблеми та суперечки в
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Південно-Китайському морі за належність островів
Спратлі [14].
З приходом до влади уряду М. Мохаммада було
змінено зовнішньополітичні підходи щодо кризи Рогінджі.
Раніше Малайзія відмовлялася надавати притулок особам,
які досягали її берегів, забезпечуючи біженців лише
продуктами харчування, а потім відправляла назад до
М’янми. При уряду М. Мохаммада Малайзія змінила свою
політику стосовно цих біженців і погодилася надавати
тимчасовий притулок народу рогінджа [15].
Історія дипломатичної служби Малайзії бере свій
початок від 1956 року, саме тоді було засновано
Міністерство закордонних справ і перших 11 дипломатів
направлено до Великобританії та Австралії на навчання.
1966 р. міністерство переїхало з будівлі Султан Абдул
Самад (the Sultan Abdul Samad Building) в новий комплекс,
відомий як Wisma Putra в районі Букіт Петалінг, КуалаЛумпур. Відтоді, Міністерство закордонних справ Малайзії
також відоме як Wisma Putra.
Перші дипломатичні місії в Малайзії були створені в
Лондоні, Вашингтоні, Канберрі, Нью-Йорку, Нью-Делі,
Джакарті та Бангкоку. Станом на 1963 р. Малайзією було
засновано 14 дипломатичних представництв за кордоном.
Їхня кількість зросла до 21 1966 року. Нині Малайзія має
розгалужену мережу зі 111 дипломатичних представництв
у 84 країнах світу. Ця мережа включає в себе: 68 посольств,
17 високих місій, 2 постійні представництва при ООН та
АСЕАН, 21 генеральне консульство, 2 консульства, 1
торгове представництво. Деякі з цих місій одночасно
акредитовані в сусідніх країнах. Дипломатичні місії за
кордоном створюються для того, щоб підвищити
міжнародний авторитет Малайзії за кордоном, створити
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позитивний імідж і бути своєрідним механізмом для
досягнення національних інтересів Малайзії [16].
1 липня 1991 року було відкрито Інститут дипломатії
та міжнародних відносин згідно з постановою Кабінету
Міністрів Малайзії від 6 березня 1991 року. Цей інститут
відомий у Малайзії як IDFR. Перших 10 років він працював
при Департаменті прем’єр-міністра М. Мохаммада під час
його першої каденції, а з березня 2004-го IDFR офіційно
став структурною одиницею Міністерства закордонних
справ Малайзії. Навчання в IDFR пропонується також
іноземним студентам в понад 142 країнах світу в рамках
Програми технічного співробітництва Малайзії (MTCP).
Інститут дипломатії та міжнародних відносин
поліпшує знання у сфері міжнародних відносин і здійснює
підготовку молодих спеціалістів для Міністерства
закордонних справ Малайзії та інших міністерств і
відомств. Особлива увага під час навчання надається
вивченню іноземних мов. За час свого функціонування
були запрошені до викладання такі видатні діячі, як Кофі
Аннан, Харіс Сіладціс, Лі Сянь Лун, Нельсон Мандела,
покійний Ясір Арафат та інші [17].
Нормативно-правова
база,
якою
керується
Міністерство закордонних справ:
1.Закон «Про дипломатичні та консульські посадові
особи (клятви і збори)» від 1959 р. № 348 (переглянутий у
1988 р.);
2.Закон «Про дипломатичні привілеї (на основі
Віденської конвенції)» від 1966 р. №636;
3.Закон «Про консульські зносини (на основі
Віденської конвенції)» від 1999 р. № 595;
4.Закон «Про привілеї та імунітети іноземних
представників» (переглянутий в 1995 р.) від 1967 р. № 541;
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5.Закон «Про привілеї та імунітети міжнародних
організацій» від 1992 р. №485;
6.Закон Конвенція про хімічну зброю від 2005 р.
№641.
Окрім
вищезазначених
законодавчих
актів,
Конституція Малайзії дозволяє парламенту ухвалювати
закони, які пов’язані із зовнішніми справами, а саме:
- договори, угоди та конвенції з іншими країнами;
- ратифіковані договори, угоди та конвенції інших
країн;
- договори,
що
стосуються
певних
питань
дипломатичних, консульських і торгових представництв;
- договори міжнародними організаціями, зокрема,
щодо участі в міжнародних організаціях і виконання
рішень міжнародних організацій на території Малайзії;
- видача злочинців-утікачів і питання еміграції;
- видача паспортів, віз, дозволів на в’їзд та інших
сертифікатів;
- паломництво за межами території Малайзії [18].
Міністерство закордонних справ Малайзії очолює
міністр закордонних справ, який призначається на посаду
прем’єр-міністром. Міністр закордонних справ призначає
генерального секретаря, який відповідно керує роботою 11
департаментів, підзвітний і підконтрольний міністру
закордонних справ (див. Додаток А) [19].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Зовнішня
політика Малайзії, як і більшості інших країн, не є
статичною категорією, її формулювання є суттєво
динамічним процесом. За 63 роки свого існування як
незалежної держави зовнішня політика Малайзії (до 1963
року – Федерація Малайя) еволюціонувала. До факторів,
які впливали на зміну, можна зарахувати такі: зміна
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лідерства в країні, розвиток і зміни в глобальній політиці,
регіональні ініціативи, зміни економічного ландшафту,
процес глобалізації. Крім того, на формування зовнішньої
політики і міжнародні відносини в цілому, безумовно,
впливають такі сучасні та важливі фактори, як швидкі
зміни інформаційних і комп’ютерних технологій.
Прагматичність у зовнішній політиці, гарантування
політичної стабільності, готовність до модернізації,
створення
сприятливого
інвестиційного
клімату,
регіональне співробітництво були основними факторами
впливу на трансформацію внутрішньої політики, а тому
економічного зростання та успіху сучасної Малайзії.
Додаток А
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Krupenya I.M. Malaysia’s foreign policy and diplomatic
service. The article provides a historical analysis of Malaysia’s
foreign policy-making as one of the leaders in Southeast Asia
and the Islamic world. These are analyzed as internal factors of
foreign policy formation: political and socio-economic
development of the country, historical and national
characteristics, interethnic problems, struggle against
communist guerrilla movement, as well as external factors:
role of «major powers», evolution of security system and
integration processes in the region, border problems with
neighboring countries, Islamic factor and globalization.
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Particular attention is paid to the content of the reforms
(NEP, Gold Dinar project) proposed by the Prime Minister of
Malaysia, M. Mohammad. The reforms aimed at restructuring
the country’s economy in order to achieve a more even
distribution of national wealth at all levels, between different
communities, so that the proportions between the poor and rich
Malays are about the same as between the poor and rich nonMalays. As a statesman and politician, M. Mohammad sought
to transform Malaysia into an industrialized country by 2020,
and he succeeded.
Emphasis is placed on the study of the documents
managed by the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia when
making foreign policy decisions. The history of the Diplomatic
Service of Malaysia, the organizational structure of the
Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, has been investigated.
Keywords: ASEAN, «ASEAN+3», «ASEAN+6», AТЕС,
АТR, АDММ (Defense Ministers’ Meetings ASEAN), АDММ+
(Defense Ministers’ Meetings ASEAN, Australia, India, China,
New Zealand, South Korea, Russia, US, and Japan), АRF
(Regional Forum of ASEAN), State corporations for economic
development (SCED), foreign policy, Malaysia, Malay
investment fund (МІF), National Operational Council, New
economic policy (NЕP), new industrial countries (NІC),
Organization of Islamic Cooperation, Southeast Asia Regional
Counterterrorism Center, Non-Aligned Movement, «positive
discrimination» policy, «gold dinar» project, Kuala Lumpur
Stock Exchange (KLSE).
Крупеня
И.Н.
Внешняя
политика
и
дипломатическая служба Малайзии. В статье проведен
исторический анализ формирования внешней политики
Малайзии как одного из лидеров стран субрегиона ЮгоВосточной Азии и Исламского мира. Анализируются как
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внутренние факторы формирования внешней политики:
политическое и социально-экономическое развитие
страны, исторические и национальные особенности,
межэтнические проблемы, борьба с коммунистическим
партизанским движением, так и внешние: роль «великих
держав»,
эволюция
системы
безопасности
и
интеграционные процессы в регионе, пограничные
проблемы с соседними странами, исламский фактор и
глобализация.
Особое внимание уделено содержанию реформ
предложенных
премьер-министром
Малайзии
М.
Мохамадом (НЭП, проект «золотого динара»). Реформы
были нацелены на проведение реструктуризации
экономики страны с целью достижения более
равномерного распределения национального богатства на
всех уровнях, между различными общинами, чтобы
пропорции между бедными и богатыми малайцами были
примерно такими же, как и между бедными и богатыми
немалайцами. М. Мохаммад, как государственный и
политический деятель пытался превратить Малайзию в
индустриально развитое государство до 2020 года и это
ему удалось.
Акцент сделан на исследовании документов,
которыми руководствуется Министерство иностранных
дел Малайзии при принятии внешнеполитических решений.
Исследована история дипломатической службы Малайзии,
организационная структура Министерства иностранных
дел Малайзии.
Ключевые слова: АСЕАН, «АСЕАН+3», «АСЕАН+6»,
AТЕС, АТР, АДММ (Встречи министров обороны АСЕАН),
АДММ+ (Встречи министров обороны стран АСЕАН,
Австралии, Индии, КНР, Новой Зеландии, Южной Кореи,
России, США и Японии), АРФ (Региональный форум
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АСЕАН), Государственные корпорации экономического
развития (ГКЭР), внешняя политика, Малайзия,
Малайский инвестиционный фонд (МИФ), Национальный
Оперативный Совет, Новая экономическая политика
(НЭП),
новые
индустриальные
страны
(НИС),
Организация Исламского сотрудничества, Региональный
центр по борьбе с терроризмом в Юго-Восточной Азии,
Движение неприсоединения, политика «позитивной
дискриминации», проект «золотого динара», Фондовая
биржа Куала-Лумпура (ФБКЛ).
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УДК 327(477)
К-75
Кривобок О.П. , м. Ніжин.
ЗМІНА ВЛАДИ В УКРАЇНІ І АМЕРИКАНСЬКИЙ
НАПРЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ОЦІНКИ
ЕКСПЕРТІВ ТА ЗМІ
У статті йдеться про реакцію українських засобів
масової інформації та незалежних експертів з питань
міжнародних відносин на вплив президентських і
парламентських виборів в Україні на реалізацію
зовнішньополітичного курсу нашої держави в царині
відносин зі США. Наголошується, що наближення виборів
2019 року зумовило тенденцію до узагальнення експертних
оцінок щодо всього періоду українсько-американських
відносин за адміністрації П. Порошенка. Розглядаються
відмінності у висвітленні та оцінках даного напряму
української дипломатії на сторінках видань «Дзеркало
тижня» та «Європейська правда». Аналізується динаміка
висвітлення
українсько-американських
відносин
у
зазначених виданнях протягом року. Виявлено чинники, що
на неї впливали, зокрема, проведення виборів в Україні та
втягування української влади в події передвиборної
боротьби у США. Розглянуто стан висвітлення окремих
аспектів міждержавної взаємодії США та України, його
особливості в експертних оглядах і публікаціях ЗМІ.
Проведено аналіз розподілу уваги в матеріалах публікацій
щодо ролі і значення окремих органів влади,
дипломатичного апарату в цілому та окремих осіб у
здійсненні зовнішньополітичної діяльності на обраному
напрямку.
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Ключові слова: дипломатія, відносини Україна-США,
ЗМІ, вибори, П. Порошенко, В. Зеленський.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими та практичними
завданнями. «У сучасній світовій політиці провідну роль
відіграють Сполучені Штати Америки (єдина на сьогодні
наддержава) й очолювана ними євроатлантична спільнота»,
– ця цитата з праці В. Горбуліна, О. Власюка та С.
Кононенка 2015 року [4, с. 38] чітко відобразила значення,
яке український політикум надавав відносинам зі США.
Співробітництво з цією країною стало одним із
найважливіших для України напрямів зовнішньої політики
в умовах гібридного протистояння з Російською
Федерацією (далі – РФ) від 2014 року.
Розроблення і здійснення зовнішньої політики
України, як відомо, є компетенцією адміністрації
президента, уряду, Міністерства зовнішніх справ, у
загальних питаннях – і Верховної Ради України. Однак
зрозуміло, що в демократичних країнах значно впливає на
політичну дійсність громадська думка, а також вузьке коло
фахівців, частина з яких залучається до розроблення та
аналітичного обґрунтування рішень і процедур влади, а
частина
залишається
незалежною.
Оприлюднення
результатів їхньої роботи в засобах масової інформації, а
також у публічних звітах, дослідженнях є важливим
фактором оцінки з боку суспільства зовнішньополітичних
заходів, впливу на їхню корекцію та зміни. Зміна влади під
час виборів 2019 року в Україні послужила приводом для
підбиття підсумків міжнародної діяльності адміністрації
попереднього президента, а також викликала сплеск уваги
до перших кроків команди новообраного, передусім щодо
відносин зі Сполученими Штатами Америки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду
на пріоритетність для української зовнішньої політики
різні аспекти відносин України зі США досліджувалися
багатьма дослідниками. Найближче до проблематики
дослідження стоїть публікація А. Потіхи [32], але охоплює
більш ранній період. Дотичною до предмета аналізу є
стаття О. Тодорова і О. Потєхіна [31]. Дипломатичні
відносини України та США вивчали також Л. Біловус, І.
Дудко, П. Черник та О. Сивак. Однак питання про реакцію
ЗМІ та експертного середовища на зміну влади в Україні
2019 р. ще не досліджувалось.
Формулювання мети статті. Відповідно, метою
даної публікації є спроба проаналізувати напрями впливу
на українську дипломатію у відносинах зі США
вітчизняних ЗМІ та незалежних експертів в умовах зміни
влади в нашій державі 2019 року. Такий вплив може
виражатися в оцінках тих чи інших заходів, стратегії
дипломатичної взаємодії в цілому, у рекомендаціях,
порадах, міркуваннях щодо цього, нарешті – у привертанні
уваги читачів до тієї чи іншої інформації, що й будуть
предметом аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Обʼєктом аналізу в дослідженні виступає корпус
аналітичних статей у тижневику «Дзеркало тижня», а
також інтернет-виданні «Європейська правда», матеріали
аналітичних оглядів щоквартального журналу «TRUMAN
index», а також аналітичного дослідження «Українська
призма. Зовнішня політика 2018 року». Вибір «Дзеркала
тижня» та «Європейської правди» серед інших засобів
масової інформації визначився тим, що за результатами
експертного опитування, здійсненого Радою зовнішньої
політики «Українська призма», ці два видання визнано
97

такими, що найякісніше з-поміж інших висвітлюють
питання зовнішньої політики та міжнародних відносин
[30].
Зовнішня політика нашої держави, як уже
згадувалося вище, в основних рисах визначається
Президентом України, від якого донедавна залежало і
заміщення ключових посад у Міністерстві закордонних
справ. В останній рік президентства Петра Порошенка
українська дипломатія на американському напрямку
отримала досить неоднозначні оцінки.
«TRUMAN index» (далі також – «Ti») свого часу
зазначав серйозні й амбітні зусилля української влади після
перемоги Д. Трампа на виборах президента США, а також
сприятливу ситуацію для цього («Україні завдяки низцi
незалежних вiд неї фактiв і факторiв потрохи вдається
позбутися титулу переможця в номiнацiї «найбiльший
мiжнародний лузер пiсля перемоги Трампа».) [62, с. 6]. З
часом позитивний тон оцінок дещо зменшився. У червні
2018 року дослідження звернуло увагу на уповільнення
політичного діалогу між Україною та США на найвищому
рівні. Зазначалися також обʼєктивні труднощі співпраці:
по-перше, різка зміна важливих фігур в адміністрації
Трампа поставила Україну перед викликом постійно
інвестувати час, ресурси й енергію в те, щоб вибудовувати
персональні стосунки з представниками адміністрації
Трампа, яких будь-коли можуть змінити; по-друге,
загострення відносин між США та ЄС. Як досягнення
виділено чітку заяву офіційних представників США про
підтримку членства України в НАТО [63, с. 4 – 5].
Критичні нотки в оцінках української дипломатії
прозвучали і у вересневому аналітичному огляді «Ti» того
ж року. Як приклад невдалого кроку, названо закупівлю
вертольотів Airbus Helicopters на суму 555 млн євро у
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Франції (це викликало обурення США, що надають 90%
допомоги Україні на зміцнення безпеки). Разом із тим,
зазначено професійний успіх українських дипломатів на
фоні зустрічі Путіна і Трапма в Хельсінкі: вони зуміли
подати Україну як жертву непередбачуваної політики
Трампа перед американським істеблішментом. Схвально
оцінено і присутність П. Порошенка на похованні сенатора
Джона МакКейна [65, с. 8 – 10].
Позитивнішою була оцінка журналом успіхів
української дипломатії в останньому кварталі 2018 року,
повʼязана переважно із відновленням роботи комісії
стратегічного
партнерства
Україна-США.
Досить
стриманим був коментар заходів з боку США щодо кризи в
Керченській протоці, як і заходів щодо протидії
«Північному потоку-2». Майже не відображене у звіті
економічне співробітництво [64].
Аналітичне дослідження Ради зовнішньої політики
«Українська призма» відмітило високий політичний
інтерес української влади в зазначеному напрямі. Також
зазначено збереження цього напряму як стратегічного і
пріоритетного на рівні. Це єдиний звіт, що зазначив
призупинення дії торговельних преференцій США для 155
видів українських товарів. Причиною назвали невчасне
ухвалення
Верховною
Радою
України
закону,
спрямованого на встановлення в Україні ефективної та
прозорої системи колективного управління майновими
правами у сфері авторського права і суміжних прав [50, с.
49].
Найпозитивніше американський напрям зовнішньої
політики оцінило дослідження «Україна 2018 – 2019:
обережний оптимізм напередодні виборів (аналітичні
оцінки)». Видання лаконічно згадало про контакти зі США,
які розвивались упродовж року динамічно і продуктивно.
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Не розкриваючи причини цього, тут зазначалось, що
Вашингтон виступив модератором та ініціатором
санкційної кампанії проти РФ, на державному рівні і рівні
міжнародних організацій підтримав позицію України,
надав економічну і політичну допомогу [49, с. 12].
Сприятливими прогнозувалися відносини зі США і на
наступний 2019 рік. Утім, у цьому ж виданні було вказано
на загальні недоліки української дипломатії: брак стратегії
на ключових зовнішньополітичних напрямах; надмірна
централізація, дублювання функцій між адміністрацією
Президента та Міністерством закордонних справ;
незадовільний рівень координації дій гілок влади тощо.
Загалом Рада зовнішньої політики «Українська
призма» відмітила ті ж досягнення, що й попередньо
згадані звіти (активний діалог на найвищому рівні з
представниками США, розширення санкцій, відновлення
комісії стратегічного партнерства, продаж зброї тощо). Але
в її річному звіті ширше окреслено взаємодію щодо
економічних відносин, зокрема щодо розвитку атомної
енергетики в Україні, зростання товарообігу, а також
висвітлено діяльність посольства України в США [50, с.
51–52].
У широкому колі публікацій «Дзеркала тижня»,
присвячених міжнародним відносинам, значне місце посіли
статті щодо українсько-американських відносин. Одним із
головних акцентів їх протягом останнього року
повноважень 5-го Президента П. Порошенка була вимога
побудови прагматичної і збалансованої політики у
відносинах зі США та іншими центрами світової політики.
На цьому, а також на потребі чіткого формулювання
національних інтересів наголошували С. Корсунський, Т.
Качка [15; 18; 20]. Анонімний автор у березні 2018 року
звертав увагу на потребу зосередження дипломатичних
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зусиль на розвитку взаємодії не з окремими особами, а з
інституціями, зокрема державами, чільними політичними
силами зарубіжних країн (серед них США), громадськістю
і бізнесом [6]. Важливим лейтмотивом публікацій стала
теза, що Україні не слід плекати надмірних надій на
зовнішню підтримку, а покладатися переважно на себе і
бути готовими до можливого погіршення власного
міжнародного становища [11; 14; 55; 60; 61]. Однією з
проблем, яка неминуче піднімається у відносинах із США,
вказано звʼязки російських олігархів з українськими, які
сприяють тому, що Україна не так послідовно витискає
великий російський бізнес, ніж США [53]. Сюди ж
зараховується загальне зауваження, що провали й помилки
у виконанні Україною домашнього завдання щодо
боротьби з корупцією, проведення судової реформи,
лібералізації умов ведення бізнесу тощо знижують
ефективність роботи дипломатичної служби [25].
Так чи інакше, у багатьох статтях ішлося про те, що
Україна, попри значні дипломатичні зусилля, посідає
досить незначне місце в політиці США. Гетьманчук А.
критично зазначила, що Україні так і не вдалось істотно
підкоригувати власний образ у Вашингтоні, скориставшись
із приходу нової команди Трампа. Як і за попередніх
адміністрацій,
продовжило
домінувати
усталене
сприйняття України як глибоко корумпованої країни.
Тактика купівлі підтримки США за допомогою укладання
масштабних контрактів, хоча й спрацювала на зняття
негативного сприйняття її підтримки демократів у США
під час президентських виборів, але виявилася
недостатньою. Крім того, автор вважала, що українським
дипломатам
усе
ще
бракувало
зрозумілої
для
американської аудиторії історії про себе [2].
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З другого боку, у статті І. Климпуш-Цинцадзе
наголошувалося на досягненнях української зовнішньої
політики влітку 2018 року. Автор звернула увагу на те, що
безперервність і спадковість курсу на європейську і
євроатлантичну інтеграцію є найбільшою надією та
найбільшою
проблемою
українського
політичного
сьогодення, розв’язати ж її має всеосяжний політичний
консенсус і виведення за межі будь-яких політичних
конфліктів і протистоянь. Саме скоординована робота
гілок влади, окремих міністерств і посадовців зробила
можливими наявні успіхи [16]. Протилежного висновку
дійшов С. Корсунський, аналізуючи причини програшу
України в боротьбі проти проєкту «Північний потік-2». На
його думку, саме за умов відсутності системної і
послідовної роботи з української сторони (за наявності
системної і послідовної роботи з російської) фахівці
Державного департаменту і команди Д. Трампа, що
симпатизують
Україні,
не
змогли
переконати
американського президента, що інтереси України
важливіші за інтереси великого бізнесу Німеччини [22].
Місце на шпальтах тижневика знайшлось і сюжетам
про намагання України та Угорщини у своїй суперечці
використати Вашингтон для тиску на протилежну сторону
[24; 56]. Цій же темі присвячена одна з публікацій у
«Європейській правді», у якій автор зазначив, що США на
початку 2019 р. відійшли від практики безумовної
підтримки України в українсько-угорському конфлікті [36].
У цілому ж в аналітичних статтях «Європейської
правди» набагато рідше згадувалися відносини України зі
США порівняно з відносинами з Європейським Союзом
(далі - ЄС). Серед успіхів української дипломатії у
відносинах із США 2018 року було названо одержання
летальної зброї та патрульних катерів, розширення
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програми оборонної підтримки України, а також тиск на
членів НАТО для визнання нашої держави аспірантом
щодо вступу до альянсу [38; 44]. Разом із тим, застережні
оцінки викликала взаємодія зі США в питанні санкцій для
протидії пуску газогону «Північний потік-2». Українські
політики тривалий час покладалися на позицію
Вашингтона, що міг запровадженням санкцій вплинути на
призупинення проєкту. Але на початку року навіть
тодішній міністр закордонних справ П. Клімкін визнав, що
можлива комбінація впливу – і санкції, і застосування
європейських правил до постачання газу цим напрямом. Ці
слова супроводили фактичну відмову США від санкцій
щодо європейських компаній [23; 42]. Окрім того, П.
Сіновець звертав увагу на потребу виробити обґрунтовану
позицію Києва щодо виходу США із договору про ракети
середньої і малої дальності (ДРСМД), а саме: використати
нові можливості і мінімізувати потенційні значні ризики
[48].
Загалом помітно, що за 3 – 4 місяці до виборів у
тижневику «Дзеркало тижня» майже не було статей з
аналізом українських дій у напрямку США. Лише
наприкінці березня та квітня 2019 року з’явилося кілька
публікацій, які продовжили лінію гострої критики на
адресу зовнішньополітичних дій команди П. Порошенка.
Їхні автори підкреслювали ймовірний зв’язок між заявами
Ю. Луценка у США та намаганням оточення 5-го
Президента України отримати довіру і підтримку від Д.
Трампа. Крім того, вони покладали відповідальність на П.
Порошенка та його оточення за підрив репутації України
як держави, вважаючи причиною цього нестримне бажання
зберегти хоча б частину влади, яка вислизає, і страх перед
майбутнім [45; 46; 54]. Підсумовуючи діяльність старої
адміністрації, С. Корсунський зазначав: «Питання не в
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тому, що зробили мало, а в тому, що могли зробити значно
більше. Про це говорять наші іноземні партнери, про це
говорить справжня ділова й інтелектуальна еліта, яка в
будь-яких умовах уперто продовжує працювати тут і тепер,
вкладаючи в країну сили, гроші та надію. Незрозумілі
кадрові
призначення,
високомотивовані
низькокваліфіковані люди на всіх рівнях державного
апарату, відсутність мінімальних ознак порядку на вулицях
і в головах породили тотальне роздратування й
неприйняття влади в будь-яких її формах» [19].
Значно менше уваги (та емоційних оцінок) викликали
вибори президента на сторінках «Європейської правди».
Загальним спостереженням більшості авторів було значне
підвищення уваги з боку США до України і перше
виявлення можливості впливу українського фактора на
внутрішню політику США. Водночас ця новина отримала
переважно критичні оцінки з огляду на її потенційно
негативний вплив на стан українсько-американських
відносин [1; 9]. Семиволос І. застерігав щодо зменшення
ваги міжнародних інститутів і міжнародного права у
світовій політиці, а також до більшої обережності України і
піклування про власну безпеку [34]. Сприйняття у США
перемоги В. Зеленського на виборах президента України і
її перспективи для дипломатичної діяльності нашої
держави проаналізували Г. Шелест і С. Сидоренко [39; 58].
Загалом для публікацій «Європейської правди», за
винятком статті А. Гетьманчук, у якій автор переказала
основні положення свого огляду в «Truman index», була
притаманна
безоціночна
аналітика,
уникнення
узагальнювальних
емоційних
оцінок
дипломатії
адміністрації П. Порошенка.
Досить зваженим в оцінках відносин України зі США
за президентства П. Порошенка був перший 2019 року
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щоквартальний огляд агенції «Truman index». Автор огляду
відносин України зі США зазначила неминучі труднощі, з
якими зіштовхнувся П. Порошенко на американському
напрямку. Це були намір Д. Трампа мінімізувати втручання
США в європейські справи («якнайменше Америки»), тоді
як президент України хотів протилежного, і винятковий
акцент у відносинах відводив питанням безпеки. Але в
цілому намагання його не були реалізовані або не мали
значного ефекту (за винятком надання Україні летальної
зброї, та й то з обмеженням умов застосування) [66, с. 4 –
5]. Але бюрократичний апарат США більше уваги звертав
не на безпеку України, а на проведення в ній реформ. Його
вплив виявився недооціненим. Разом із тим, намагання 5-го
Президента України побудувати персональні стосунки П.
Порошенком з Д. Трампом (як раніше з Б. Обамою) не
вплинули
на
зовнішньополітичні
пріоритети
американського президента, а ймовірний «подарунок»
Трамку у вигляді заяв Ю. Луценка, а також звільнення
посла США в Україні М. Йованович лише погіршили
відносини нашої держави зі США [66, с. 7 – 8].
Після виборів Президента України в тижневику
«Дзеркало тижня» значно зросла кількість статей з
прогнозами, порадами і пропозиціями до нової
адміністрації конкретних заходів у відносинах із США.
Так, у червні 2019 року до конгресу США було подано
законопроект про надання підтримки Україні, який
передбачав, окрім іншого, надання нашій державі статусу
основного союзника поза НАТО аж до набуття членства в
альянсі. О. Їжак, аналізуючи перспективи його ухвалення
конгресом, наголосив, що попри важливість надання
військової допомоги, українські дипломати могли б нею
поступитись у переговорах на користь отримання цього
статусу, оскільки статус союзника передбачає розширені
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можливості співпраці зі США в багатьох напрямах [12]. О.
Шевченко, висвітлюючи візит Д. Трампа до Польщі,
зосередив увагу на можливості використати українськопольську співпрацю для початку спільних ініціатив зі
США [57]. Спільним із попереднім роком для низки
публікацій залишився акцент на необхідності для України
покладатися передусім на власні сили [13]. Б. Данилишин
твердив про необхідність продовження союзницьких
відносин з англосаксонськими країнами, серед інших і
США, які є природним ворогом Росії, а отже, другом
України. Найрадше адміністрації В. Зеленського
доведеться працювати саме з Трампом. У цілому ж, на
думку автора, такі контакти із Заходом при дотриманні
відомих запобіжних заходів з нашого боку будуть для
гуманітарного й економічного розвитку України значно
вигідніші, ніж контакти з Росією [5].
Більшість оглядачів тижневика сходились у тому, що
американський напрям української дипломатії перебуває в
непростій ситуації. Білий дім різними способами
підштовхував В. Зеленського до активної підтримки
Трампа. Україна, з одного боку, потребує американської
підтримки у протистоянні російській агресії, з другого ж
боку, украй важливо зайняти нейтральну позицію щодо
передвиборної боротьби у США. Для цього українська
влада повинна в черговий раз прислухатися до поради
чіткого визначення позицій та усвідомлення власних
інтересів на зовнішньополітичній арені. Варті уваги на
геополітичні інтереси США в регіоні східної і південносхідної Європи і використати їх із користю для нашої
держави. Не слід викликати роздратування США тривалим
ігноруванням рекомендацій американської сторони.
Нарешті, потрібно зважати на професіоналізм у
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дипломатичних відносинах, якого вкрай бракує новій
адміністрації Банкової [3; 21; 26; 28].
У другій половині осені кількість публікацій у «ДТ»
щодо
українсько-американських
відносин
різко
зменшилась. Лише інколи ця тема зачіпалась у статтях, що
висвітлювали події імпічменту Д. Трампа. Зокрема, О.
Хара зазначав активне використання конгресменамиреспубліканцями в дебатах проблеми корупції (і навіть
«суцільної корупції») в Україні, а також те, що внаслідок
скандалу пішли з посад фахівці з позитивним ставленням
до України [51]. На початку грудня 2019-го той же автор
наголосив на наявності в бюджетному запиту Білого дому
на наступний 2020 рік 250 млн дол. на оборонну допомогу
Україні. Але дійсне надання цієї допомоги повністю
залежатиме від субʼєктивного чинника адміністрації Д.
Трампа [52].
У чому аналітика «Truman index» співзвучна з
публіцистами «Дзеркала тижня», то це у визнанні, що
виклики, які постали перед Зеленським на американському
напрямку, значно серйозніші за ті, що стояли перед
Порошенком, серед іншого і через спадщину попередньої
адміністрації Банкової. Автор відповідного огляду А.
Гетьманчук уже в червні 2019 р. зробила правильне
припущення, що головний інтерес Трампа до новобраного
Президента України полягав у готовності постачати і
легітимізувати компромат на кандидатів від Демократичної
партії США [67, с. 5]. Найважливішим активом
Зеленського було названо його блискучу перемогу на
виборах, привабливу для американських політиків. Але
важливим викликом для нового президента є проблема
деолігархізації України («Не доводилося зустрічати
жодного американського політика, дипломата чи експерта,
який би називав Коломойського позитивним чинником у
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контексті президентства Зеленського» [67, с. 7]). Зрештою,
автор
огляду
окреслила
кілька
дипломатичних
рекомендацій щодо уникнення можливого втягування
України до чергової виборної кампанії в США. Основною
проблемою ж названо брак реального практичного
партнерства України і США як держав [67, с. 8].
Крайня
політизація
українсько-американських
відносин стала темою й останнього, вересневого огляду
«Truman index». Автор змушена була наголосити на
абсурдності ситуації, у якій опинилась українська влада на
американському напрямку, коли кожна заява і кожен крок
голови Білого дому зчитувався крізь призму одного-двох
розслідувань, що потрібні для кампанії Трампа [68, с. 5]. У
цілому в таку ситуацію адміністрація Зеленського
потрапила через зміну власної цілком правильної першими
місяцями поведінки максимального дистанціювання від
передвиборної боротьби в США. При цьому помилковою
виявивилась і зацікавленість Зеленського в залученні
президента США до нормандського формату, яка радше
послабила б позиції України в переговорному процесі з
Росією. Загалом, спробу Президента України перейти у
відносинах США від односторонньої допомоги до
партнерства можна оцінювати позитивно, але за умов
визначення чітких параметрів такого партнерства,
наприклад, в енергетичній галузі [68, с. 7 – 8]. Обидва
огляди в скороченому вигляді були викладені в публікаціях
А. Гетьманчук у «Європейській правді».
Варто зауважити, що кількість публікацій у
«Європейській правді» на тему українсько-американських
відносин протягом літа-осені 2019-го поступово, але
неухильно зростала. Спочатку автори констатували
складну спадщину, яку отримав новий президент України
на цьому напрямку, а також закликали уникати залученості
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України до внутрішньополітичної боротьби за океаном.
Також наголошувалось на необхідності шукати шляхів
залучення України до побудови нової архітектури безпеки
в регіоні, долати звʼязки влади з олігархами і нарешті
розгорнути антикорупційну, судову й економічну реформи
[17; 29; 33].
Досить критичною була оцінка П. Сіновцем позиції
українського Міністерства закордонних справ на
припинення дії договору ДРСПД. Автор закликав до
розробки стратегії на основі оцінок сценаріїв створення
Україною власних ракетних сил малої та середньої
дальності [47]. У статті С. Сидоренка досліджувалася
проблема
впорядкування
відвідування
депутатами
Верховної Ради України іноземних країн, а також на
необхідність тісної взаємодії в організації таких візитів з
відповідними посольствами та міністерством закордонних
справ [37]. Дві публікації були присвячені темі продажу
китайським інвесторам корпорації «Мотор Січ», а також
впливу її на відносини зі США [8; 59]. Зрозуміло, автори
мали справу з явним перебільшенням суспільної (і
політичної) уваги до цієї проблеми.
Як і в інших ЗМІ, справжній сплеск публікацій
викликало оприлюднення розмови президентів США та
України 25 липня 2020 р. і наслідки цього для політичних
подій у США. Автори загалом зазначали, що Україна проти
власної волі стала заручницею цієї історії, закликали всіх
українських
політиків
не
втручатися
у
внутрішньополітичне протистояння за океаном, при чому,
цей заклик у різних публікаціях спостерігався близько двох
місяців. Критичні нотки можна помітити щодо оцінок слів
В. Зеленського у спілкуванні з Д. Трампом, але їх
урівноважили коментарі про те, що Президент України
опинився в надскладній ситуації, а також про те, що
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більшість публікацій у США демонструють співчуття
українському лідеру [7; 35]. Як украй помилкові розцінили
заяви генерального прокурора України про відновлення
розслідування справи «Бурізми» [10]. Позитивну оцінку з
боку С. Сидоренка отримали кроки В. Зеленського щодо
обмеження президентських повноважень при призначенні
дипломатичних кадрів, його обережність під час пресконференції [41]. Крім того, аналіз цим автором закритих
свідчень у конгресі США дозволив йому твердити, що
адміністрація Президента України діяла цілком правильно
у відносинах зі США останні два місяці і не допустила дій,
які б зашкодили двопартійній підтримці України з
американського боку. Однак критична оцінка К. Волкером
візиту О. Данилюка до Вашингтона виявила, на думку С.
Сидоренка, нестачу довіри з боку Банкової до професійних
українських дипломатів [43]. В іншій публікації цей же
автор зазначив, що на сучасному етапі багатьом
дипломатам бракує розуміння стратегії офіційного Києва
[40]. Нарешті, у публікації В. Микуляка піднято питання
про те, що українські експортери недостатньо використали
можливості використання Генералізованої системи
преференцій США, припиненої для нашої держави у квітні
2018 р. і відновленої в обмеженому вигляді з 30 жовтня
2019 р. Жодного коментаря щодо урядової політики в цій
статті не прозвучало, крім того, що Мінекономрозвитку
провело
оцінку
використання
відповідних
пільг
українськими компаніями [27].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи
сказане, варто зазначити, що в цілому більшість авторів
аналітичних статей та оглядів були схильними до
критичної, хоча й неоднозначної оцінки досягнень
американського напрямку дипломатії адміністрації П.
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Порошенка. Термін «складна спадщина», якщо й не
вживався в усіх, як характеристика стартових позицій
нової влади у відносинах із США, то буквально читався
між рядами. Не в останню чергу цьому посприяло
враження від публічних заяв у США генерального
прокурора України Ю. Луценка, а також їхній вплив на
мотивацію дій Д. Трампа та його оточення. Відсутність
прямих доказів звʼязку цих дій Ю. Луценка з оточенням
колишнього президента стала явною лише через кілька
місяців.
Зі свого боку, це вплинуло на позитивніші в цілому
оцінки перших кроків нової адміністрації: майже всі
оглядачі враховували обʼєктивні труднощі, які перед нею
постали. В обох виданнях, як і в оглядах «TRUMAN
index», майже кожна аналітична стаття містила якісь
рекомендації для нової команди, головною з яких можна
визначити вимогу нейтралітету щодо міжпартійної
боротьби у США. Щодо ж аналізу зовнішньополітичних
кроків нової влади слід зауважити, що оцінки авторів
«Дзеркала тижня» виявилися не менш критичні до неї, ніж
до адміністрації попереднього президента. Значно
нейтральніші і мʼякіші оцінки дій В. Зеленського і його
оточення на американському напрямі знаходимо на
сторінках «Європейської правди». Імовірною причиною
цього можна назвати не тільки іншу редакційну політику
видання, але й те, що автори ЄП орієнтувалися на реакцію
експертів і дипломатів країн ЄС на дії В. Зеленського, яка
загалом була близькою до нейтральної.
У цілому ж слід визнати, що українська дипломатія
щодо США має стійкий вигляд надміру політизованої. Це
стосується як тематики висвітлення в ЗМІ, так (правда
меншою
мірою)
й
експертних
висновків.
Узагальнювальний аналіз наводить на думку, що
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українсько-американським відносинам бракує економічної
основи. Здебільшого, коли торкалися питань фінансової
взаємодії двох країн, торгівлі чи обміну послугами, ці теми
висвітлювалися лише в контексті тих чи інших політичних
заходів влади США або дій/бездіяльності української
влади. Можливо на це вплинув фактор домінуючої теми
безпеки України в умовах гібридної війни, але у згаданих
виданнях чи оглядах майже не виявилося матеріалів, у яких
би економічні розрахунки (вигоди, прогнози) за обсягом і
місцем у підсумкових висновках домінували над
політичними.
Крім
того,
однобічне
зосередження
на
персоналізованих публічних і неофіційних стосунках
оточення президента з політиками США залишило в тіні дії
інших гілок влади (крім верхівки МЗС), а також комплекс
заходів публічної дипломатії, повʼязаний із діяльністю
українських бізнесових структур, громадських організацій
за кордоном. Рідко потрапляли у фокус уваги ЗМІ та
експертів також взаємини з громадськими (серед них і
лоббістськими) організаціями української діаспори в США,
уже не кажучи про використання потенціалу цих
організацій у неполітичних цілях.
Непростим питанням є оцінка ступеня впливу ЗМІ та
незалежного експертного середовища на дії влади в цілому.
Без доступу до внутрішньої документації (нарад,
обговорень тощо) Офісу Президента і Міністерства
закордонних справ вона вкрай утруднена. Але можна
припустити, що цей вплив був важливим вектором у перші
місяці роботи команди В. Зеленського, принаймні в
орієнтації на уникнення втягування України у
передвиборну боротьбу за океаном (хоча цей намір
президентом не був послідовно до кінця реалізований).
Також вплив критики з боку ЗМІ відчутний у рішенні
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відмовитися від практики погодження з Офісом
Президента всіх ключових посад у Міністерстві
закордонних справ (крім заступників міністра), що
реалізовано в президентському указі у вересні 2019 року.
Хоча головним ініціатором такого кроку найрадше за все
був сам В. Пристайко.
Перспективами подальшої дослідницької роботи в
цьому напрямку є розширення кола інформаційних джерел,
порівняння його із зарубіжними виданнями аналогічного
типу (як україно-, так і іншомовними). Необхідним
виглядає порівняння впливу громадськості на інші напрями
української дипломатії. У перспективі актуальним для
дослідження теми буде аналіз внутрішньої реакції
представників української влади і дипломатичного корпусу
на цей вплив, спочатку у формі виступів та інтервʼю, а
згодом через оприлюднення внутрішньої документації
відповідних органів влади.
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Kryvobok O. P. The change of power in Ukraine and
the American direction of Ukrainian diplomacy: the
assessments of the experts and the media. Cooperation with
the United States has become one of the central areas of
Ukrainian diplomacy since 2014. This article aims to analyze
the trends of influence by Ukrainian mass media and
independent experts on Ukraine's diplomacy in relations with
the United States in a situation of change of power in Ukraine,
which took place in 2019. The analysis was conducted on the
basis of the analytical articles of the ―Mirror Weekly‖
newspaper, the ―European Pravda‖ online publication
(www.eurointegration.com.ua)
and
non-governmental
analytical studies, in particular the quarterly magazine
"Truman index".
The approach of the elections of 2019 resulted in a
tendency to generalization of expert assessments relative to the
entire period of Ukrainian-American relations under the
administration Poroshenko. The overwhelming majority of
assessments were positive, but most publications also noted the
shortcomings and miscalculations of the Ukrainian authorities
in the US. The most critical assessments of Ukraine's foreign
policy toward the United States were contained in the ―Mirror
Weekly‖ articles (though this edition also provided pages for
the government's statements with opposite, quite positive
reviews). For some time, the issue of ―European Pravda‖ was
a minor issue, the number of articles on the subject was
insignificant. Publications of this medias until the presidential
election in spring 2019 were characterized by the absence of
generalized emotional assessments of the diplomacy of the
Poroshenko administration. After these elections greatly
increased the number of publications in both periodicals (more
likely in the ―Mirror Weekly‖, slower in the "European
Pravda"), especially after the start of the case of impeachment
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D. Trump in the U.S. Congress. Nearly all the publications
after the election contained a positive assessment of the first
steps of the Zelensky administration. Over time, criticism of the
new president's actions on the pages of ―Mirror Weekly‖ has
intensified, while the authors of European Truth have taken a
more neutral stance.
In addition, the article deals with the state of coverage of
certain aspects of US-Ukraine interstate cooperation, its
peculiarities in expert reviews and publications of the media.
The analysis of the distribution of attention in the texts of
publications regarding the role and importance of individual
authorities, the diplomatic apparatus as a whole and
individuals in carrying out foreign policy activities in the
chosen direction.
Keywords: diplomacy, relations Ukraine-USA, mass
media, elections, P. Poroshenko, V. Zelensky.
Кривобок А.П. Смена власти в Украине и
американское направление украинской дипломатии:
оценки экспертов и СМИ. Статья рассматривает
реакцию украинских средств массовой информации и
независимых экспертов по вопросам международных
отношений на влияние президентских и парламентских
выборов 2019 года в Украине на реализацию
внешнеполитического
курса
нашего
государства
относительно США. Отмечено, что приближение
выборов 2019 года обусловило тенденцию к обобщению
экспертных оценок не только за последние месяцы, но и
относительно всего периода украинско-американских
отношений
при
администрации
П.
Порошенко.
Рассматриваются различия в освещении и оценках данного
направления украинской дипломатии на страницах
изданий «Зеркало недели» и «Европейская правда».
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Анализируется динамика появления публикаций по
украино-американским отношениям в указанных изданиях
в течение года. Выявлены факторы, которые на нее
влияли, в частности проведение выборов в Украине и
втягивание украинской власти в события предвыборной
борьбы в США. Рассмотрено состояние освещения
отдельных
аспектов
межгосударственного
взаимодействия США и Украины, его особенности в
экспертных обзорах и публикациях СМИ. Проведен анализ
распределения внимания в материалах обзоров и статей
касательно роли и значения отдельных органов власти,
дипломатического аппарата в целом и отдельных лиц в
осуществлении внешнеполитической деятельности в
указанном направлении.
Ключевые слова: дипломатия, отношения УкраинаСША, СМИ, выборы, П. Порошенко, В. Зеленский.
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Larysa M. Mytsyk, Nizhyn
ТHE VERSAILLES SYSTEM: THE NEW ORDER OR
THE «MERELY FOULED OLD» ONE?
The purpose of the paper is to analyze the Versailles
Treaty from the perspective of its time and to identify its
historical lessons for the contemporary world politics. The
author concludes that the main positive value of the Versailles
system was that its creation provided a transition to a new
configuration of international politics in peace conditions,
slackening post-war tension and laying the basis for relatively
stable international relations in the 1920s. However, Treaty of
Versailles key points contained contradictory statements. In
addition, humiliation has never contributed to peace.
Neglecting the interests of the United States and the vanquished
countries by the architects of the Versailles resulted in the next
great war.
Key words: Paris Peace Conference. Versailles system,
Treaty of Versailles, the League of Nations, world order,
reparations, self-determibation..
Formulation of the problem. 100 years separate us from
the fateful event for humanity – beginning of the Paris Peace
Conference on January 18, 1919. Its main objectives were the
"model show" - and this laid the slow-motion mine that
undermined the world in the late 1930's - the punishment of
countries that were defeated in World War I and, accordingly,
the signing of peace treaties with them as well as the creation of
an international organization, the League of Nations, a kind of
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prototype of the current United Nations. Diplomats in the
Versailles Mirror Hall were trying not only to achieve peace
but also to create a new world order, but, according to German
historian Jörn Leonhard, the complexity of this super-task has
nullified their efforts.
Analysis of recent research and publications.
Historiography presents a wide variety of critical evaluations of
the Versailles-Washington system of international relations. As
K. Kolisnichenko rightly points out, the Soviet scientific school
gave this system of peace treaties a highly one-sided
appreciation [4, p.121]. It is based on V. Lenin's statements that
the Versailles system was an imperialist way of resolving
international problems, which gave rise to new contradictions
and constituted a source of divergence [10, p. 126]. The
"Versailles firstborn" - the League of Nations as a "subsidiary
body of world imperialism" and "the diplomatic exchange
through which the imperialist states implement their
agreements and conduct their machinations" also received a
negative evaluation [3, p. 181].
A critical assessment of the Versailles system is shared
by famousWestern authors. On the pages of the Die Welt
newspaper, a German historian and journalist, Michael Stürmer
assures that "Versailles 1919 was the peace that put an end to
peace" [9]. According to H. Kissinger, Versailles Treaty terms
“mortgaged the new international order instead of helping to
create it” [14, p. 240].
Of course, it is not difficult to find arguments for
criticism now, because historians know the consequences of the
intentions and decisions of the creators of Versailles. Therefore,
in contrast to this approach, Western political science also tends
to consider the crisis in international relations caused by the
World War I and the creation of the League of Nations as
milestones in the development of international law in the
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twentieth century. [11, p. 575; 16, p. 30]. The gradual appeal to
this approach is also present among modern Russian [5, p. 82;
7] and Ukrainian scholars [1, p. 238].
Formulating the purpose of the article. The purpose of
the paper is to analyze the Versailles Treaty from the
perspective of its time and to identify its historical lessons for
the contemporary world politics.
Presentation of the main research material from
complete justification of the received scientific results. First
of all, it is clear that the main positive value of the Versailles
system was that its creation provided a transition to a new
configuration of international politics in peace conditions,
slackening post-war tension and laying the basis for relatively
stable international relations in the 1920s. The decisions of the
peace conferences contained a number of provisions that were
evifence of a growing understanding of the need to update basic
principles of international relations, including the recognition
of the right to self-determination of peoples and the rejection
(though formal) of war as a means of conflict resolution.
According to K. Kolisnichenko, "the peace treaties that ended
the First World War not only consolidated the status quo in
post-war relations, but provided for the possibility of its
modification and future development on the set international
legal principles (in fact, the flexibility of law and order)" [4, p.
121].
The territorial-political changes that resulted from the
war, i.e. the collapse of the four empires (the AustroHungarian, Russian, German, and Ottoman) and the formation
of new states, were sanctioned in international law. Such states
as Finland, Lithuania, Latvia, Estonia, Czechoslovakia, the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (the future Yugoslavia)
emerged in Europe, Poland was re-established, Austria and
Hungary were established within new borders. The statehood
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and independence of those countries, for which their peoples
struggled for a long time, were recognized by the world
community and the established borders (largely questionable
and imperfect) proved surprisingly durable.
The Versailles system consolidated the new balance of
forces that had developed since the war, in particular, the
dominance of France on the European continent as a result of
the defeat of Germany and the leading role of Great Britain in
the Middle East. The specific weight of the British dominions
in the international affairs increased significantly, as they
received mandate to govern some German colonies, in
particular, the South African Union won the mandate for the
former German East Africa (today - Namibia), Australia - for
the German part of New Guinea.
Realizing the sentiment of the population and the rise of
democratic movements after the war, the creators of the
Versailles system were forced to support, at least in words,
President Wilson's calls to build a world order on the basis of
democratic principles and international cooperation, thus
contributing to the spread of democratic forms of government
and establishment of democratic regimes, in particular, in
newly created states. As a result, the number of democratic
countries has increased, reaching nearly 30. Also, under the
Treaty of Versailles, an International Labor Organization was
created within the League of Nations, which developed its
recommendations for the Paris Conference States on how to
come to terms with “their"working class, to what extent they
could go to concessions in the labor and social legislation so
that the case will not lead to dangerous confrontation for the
ruling classes.
On the other hand, the Versailles system by its nature
could not be lasting. The insecurity, weakness and
explosiveness of the established structure of post-war
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international relations were determined primarily by the fact
that the creators of the system consciously or unconsciously put
too many states and peoples in a position that prompted them to
fight against this system. This was well understood by the most
sensible and perspicacisous participants of the Paris
Conference. US Secretary of State Robert Lansing
acknowledged: «We have a treaty of peace, but it will not bring
lasting peace because it is founded on the shifting sands of selfinterest». [15, p. 274].
There were a number of factors of the unreliability and
instability of the postwar world:
• the largely unjust (and often predatory) nature of peace
treaties with the defeated countries;
• deepening the contradictions between the losers and the
victors;
• dissatisfaction with the war outcomes of some countries
from the victorious camp and aggravation of contradictions
between the victors;
• indignation of small countries, whose interests were
often neglected;
• uneven development of countries that led to constant
changes in the balance of power between them;
• unresolved borders issues between European countries;
• the lack of an effective mechanism in the League of
Nations to monitor the implementation of its decisions;
• non- participation in the work of the League of Nations
of the USA as well as (for quite long time) Germany and the
USSR (which were “humiliated and punished” in such a way).
While developing the principles of peaceful settlement
and creating a system of post-war world order, the
representatives of the great powers have made a number of fatal
mistakes that negatively affected the state of international
relations in the following decades.
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First of all, at the Paris Conference the great powers
revealed full disregard for the possible economic consequences
of the treaties, which have burdened the world economy with
excessive reparations and the artificial cessation of economic
ties that have developed for centuries. The new demarcation
completely destroyed the economic relations in Central and
Eastern Europe. Instead of the capacious, large, permeable and
fairly open market of Europe's "few large expanses" - France,
Austria-Hungary, Germany and Russia - Europe after
Versailles turned out to be a territory divided into several tens
of small markets, separated from each other by customs walls.
The new small states, often politically hostile to each other,
were fiercely competitive in the economic field, focusing
entirely on their own economic difficulties and not trying to
join forces to overcome them. Self-determination has given rise
to an economic split that European countries have not been able
to overcome. That became a source of a permanent instability
of the economic situation in the Old World. As John Maynard
Keynes, who was during those months a member of the
Supreme Economic Council of the Allied Powers, perceptively
noticed after the Paris Conference, «in fact, here, as elsewhere,
political considerations cut disastrously across economic» «The
future life of Europe was not their concern; its means of
livelihood was not their anxiety. Their preoccupations, good
and bad alike, related to frontiers and nationalities, to the
balance of power, to imperial aggrandizements, to the future
enfeeblement of a strong and dangerous enemy, to revenge, and
to the shifting by the victors of their unbearable financial
burdens on to the shoulders of the defeated» [13]. Europe was
not ready for common solutions on financial and economic
issues. The problem that made the situation crucial was the
economic ruin of Germany, crushed by the severity of its
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reparations and unable to get out of the depression at a rate
necessary for economic recovery across Europe.
In November 1919, John Keynes published the book
«The Economic Consequences of the Peace», which said: «An
inefficient, unemployed, disorganized Europe faces us, torn by
internal strife and international hate, fighting, starving,
pillaging, and lying. What warrant is there for a picture of less
somber colors?» Keynes concludes: «The Treaty includes no
provisions for the economic rehabilitation of Europe,- nothing
to make the defeated Central Empires into good neighbors,
nothing to stabilize the new States of Europe, nothing to
reclaim Russia; nor does it promote in any way a compact of
economic solidarity amongst the Allies themselves; no
arrangement was reached at Paris for restoring the disordered
finances of France and Italy, or to adjust the systems of the Old
World and the New.
The Council of Four paid no attention to these issues,
being preoccupied with others,- Clemenceau to crush the
economic life of his enemy, Lloyd George to do a deal and
bring home something which would pass muster for a week, the
President to do nothing that was not just and right. It is an
extraordinary fact that the fundamental economic problems of a
Europe starving and disintegrating before their eyes, was the
one question in which it was impossible to arouse the interest
of the Four. Reparation was their main excursion into the
economic field, and they settled it as a problem of theology, of
politics, of electoral chicane, from every point of view except
that of the economic future of the States whose destiny they
were handling»[13, р. 226-227].
Second, the Versailles order was not comprehensive.
Russia and the United States - the two largest states, without
which stability in Europe by the middle of the twentieth century
was no longer possible -were "dropped" from it. The great
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European powers France and Great Britain were able to restore
the multipolar structure of European relations in approximately
the form that seemed to them perfect. According to the
European equilibrium of the XIX century, they were concerned
that there would be no country on the continent that could too
clearly push forward in terms of its geopolitical and other
capabilities. Therefore, by the efforts of France, Germany was
divided into parts, artificially reduced in size and put in
extremely difficult economic situation. But because of Britain's
efforts, France itself has not gained dominance on the continent
and has not been able to fully implement plans to expand its
influence. From the outside, it seemed to be similar to the
“balance of power” policy in the spirit of Klemens von
Metternich and Robert Stewart Castlereagh. But it was the old
European balance without the old Europe. The old European
equilibrium was possible with the participation of Prussia,
which was in place of a united Germany, and Russia. The new
European security was to be built in the conditions of a united
Germany and Russia, which was isolated from European
affairs. The first one of these new circumstances was taken into
account and Germany was splitted. This allowed to delay the
conflict between European countries and the natural tendency
of the Germans for unification. The second one was not even
immediately understood. Partly because US involvement in
European affairs seemed sufficient compensation for
withdrawing Russia from European policy. The United States,
which failed to deliver on its plans to gain global leadership by
weakening Britain and France's positions in Europe and the
East, has refused to ratify the Treaty of Versailles and the
League of Nations Charter, largely depreciating their stabilizing
role in post-war international relations. Miscalculating as to the
cooperation with the United States in this situation undermined
the foundations of the Versailles order.
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Third, the Entente States and the United States were
surprisingly short-sighted when they forced to sign the
shameful for the Germans Treaty of Versailles not the real
culprits of the war, namely the representatives of the German
military, the Kaiser government, the top of the Junkers and
monopolies, but those who then embodied the young German
democracy thus linking it in the eyes of the own people with
national humiliation that ultimately contributed to its discredit.
This raises the question of the influence of the Versailles
system on the fate of Western democracy in the 1920s - 1930s.
Was there direct threat to it here? The answer to this question
does not seem to be straightforward. If the claim that the
Weimar Republic had failed only through the Treaty of
Versailles would be correct, then that state would hardly have
survived 1923. Likewise, the late 1920s and early 1930s
spawned not only such phenomena as Italian fascism and the
era of ideological extremes, but also the "New Deal" in the
United States, which was a new response to the crisis of
democracy and capitalism. Consequently, the Versailles
geopolitical era can provide a valuable lesson not only as to the
aftermath of the war but also in terms of threats to democracy.
At the same time, if we look at the United States and the United
Kingdom, they are a prime example of how resilient a
pressured democracy can be.
Of course, there are no simple analogies between our
present and the past after 1918, but everyone who studies
history will understand contemporaneity better. So, according
toJörn Leonhard, the history of 1918 in this sense can be very
instructive for the present [2].
Fourth, proclaiming the principle of self-determination of
peoples as a basis for national-state delimitation, the architects
of the post-war world system repeatedly violated it themselves
or closed their eyes when it was violated by others (i.e. Poland,
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Italy). It was extremely difficult to put into practice ideas and
principles that in theory seemed to be reasonable and just.
«America’s criteria for internatiobal order were democracy,
collective security, and self-determibation – none of which had
undergirded any previous European settlement». [14, p. 221].
Already during the Paris Conference, it became obvious
that Wilson's efforts to make the borders of the created or
reorganized states coincide with the national and ethnic areas of
the peoples, who lived there, is impracticable. Almost every
state created on the ruins of the old empires has reproduced in
miniature the empire, the part of which it was before the war,
i.e. it included ethnic minorities dissatisfied with their status in
the new state which government did not recognize their right to
self-determination, though it used it for its people. For example,
the attitude of the ruling circles of Czechoslovakia (that,
according to Hobsbawm, was the "east-central Europe's only
genuine democracy" [12, p. 140]) towards the interests of the
Ukrainian population of Transcarpathia is evidenced by the
words of its Minister of Foreign Affairs E Beneš: "The fate of
Subcarpathian Rus has been resolved for centuries and it has
been finally resolved ... Czechoslovakia will never give up this
land" [8, p. 121].
For the first time in the XX century the principle of
national self-determination and in its most radical form was
used by the winners in a camouflaged form to realize their own
plans despite the interests of the vanquished. It is under this
slogan that Entente leaders have defined a new political map of
Europe. The main problem that arose in 1919 was the fact that
the principle of national self-determination was never applied
in its purest form. According to H. Kissinger, "Poland's access
to the sea and the modification of Italy's frontiers would surely
be difficult to reconcile with the principle of self-determination
and were, for this reason, the first flaws in the moral symmetry
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of Wilson's design" [14, p. 225]. Instead, Wilson has realized
that many aspects should be subject to compromise. For
example, in order to create a stable Polish state that would have
a chance to survive economically, the architects of the
Versailles made a corridor to the Baltic Sea. And creating this
corridor they did not always take into account national selfdetermination. Many controversial issues required an analysis
of geographical, historical, economic and strategic arguments,
and quite often the principle of national self-determination was
only one of many arguments. In addition, it is worth
mentioning that Wilson himself has always been ambivalent
about the concept of "self-determination". That is, this concept
contained not only the principle of national self-determination,
but also clearly indicated democratic self-government. In other
words, the ideal of the nation-state was inextricably combined
with effective democracy. But that arises the question whether
such self-determination should extend to the colonies, that
Wilson rejected in such a form. With such restrictions, both the
credibility of this principle and the authority of Western
democracies have suffered greatly. According to H. Kissinger,
«never before had such revolutionary goals been put forward
with so few guidelines as to how to implement them. The world
Wilson envisaged would be based on principle, not power; on
law, not interest – for both victor and vanquished; in other
words, a complete reversal of the historical experience and
method of operation of the Great Powers» [14, p. 225-226].
Fifth, according to Jörn Leonhard, the dual nature of the
Treaty of Versailles was that it revitalized internationalization
on the one hand, but led to national isolation, for example, on
immigrant policy, as almost all countries strengthened
appropriate rules and regulations, on the other hand. . It is this
contradiction that has been decisive for the 1920s [2].
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After 1918-1919, many contemporaries argued that it was
another Europe that would become an effective response to the
First World War, which had just finished. In this context the
pan-European movement could be mentioned. Researchers of
the First and Second World Wars come to the conclusion that
European integration can be attributed to the feeling of ordinary
exhaustion, not just the idealism generated by the idea of
Europe. What has hit Central and Eastern Europe since 1918
can be called "vain hopes". Jörn Leonhard assumes that the
consequences of all those events are still felt today. Here again
he cites the example of Poland and Czechoslovakia. Within the
framework of Versailles one country reappeared on the map of
Europe and the other one became independent. But after World
War II they both lost their newly gained independence again.
After 1989, they regained full independence, but subsequently
within the framework of European integration and EU
membership, they again had to relinquish part of their
sovereignty. Therefore, some of Poland's current reactions to
Brussels decisions once again highlight the importance to
remember 1918, even 100 years after gaining national
independence. After the end of the First World War, the new
European states were obliged to protect national minorities. As
far back as 1918, Poland called it an encroachment on the
recently gained independence, and if we look further at the
formulations themselves, the current criticism of EU policy is
very similar to the criticism of the relevant decisions of the
Paris Peace Conference at that time [2]. Instead, post-war
peaceful settlement intensified ethnic strife between the
countries of Central and Eastern Europe, making cooperation
between them, as Wilson had hoped, improbable.
So it is worth considering H. Kissinger's evaluation of the
Versailles system: «The denacle of the Treaty of Versailles was
structural. The century of peace produced by the Congress of
142

Vienna had been buttressed by three pillars, each of which was
indispensable: a peace of conciliation with France; a balance of
power; and a shared sense of legitimacy... The Treaty of
Versailles fulfilled none of these conditions. Its terms were too
onerous for conciliation but not severe enough for permanent
subjugation» [14, p. 242]. Kissinger concluded: «The Versailles
settlement was stillborn because the values it extolled clashed
with the incentives needed to enforce it: the majority of the
states required to defend the agreement considered it unjust in
one way or another» [14, p. 244].
Harold Nicholson summed it up: «We came to Paris
confident that the new order was about to be established; we
left it convinced that the new order had merely fouled the old»
[6, p. 154].
Conclusions from this research and prospects of
further exploration in this direction. So, we should agree
with Michael Stürmer's metaphorical conclusion that
"Versailles 1919 was the peace that put an end to peace." His
key points contained contradictory statements. In addition,
humiliation has never contributed to peace. Neglecting the
interests of the United States and the vanquished countries by
the architects of the Versailles resulted in the next great war .
In the history of international relations, after each military
campaign, a peace treaty was signed, which at that stage bore
the grain of future conflict. This was the reason for the failure
of the Versailles system. The USA, in their own way,
understood the negative aspects of that system and, after the
end of World War II, offered the world a mechanism of
"containment" of aggressive states. This led to the separation of
Germany and Central Europe into spheres of influence between
the US and the USSR and global bipolar confrontation.
Historians now dispute how successful these ideas were, but at
least their implementation did not lead to another world war. In
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our opinion, the modern world requires a new, scientificallygrounded system of international relations. Obviously, the
present one is no longer working, since a number of conflicts
on the planet is increasing day by day[9].
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Мицик Л.М. Версальська система: новий чи
«спотворений до невпізнання старий» порядок? Мета
статті – проаналізувати Версальські домовленості з
погляду того часу та визначити їх історичні уроки для
новітньої світової політики. На думку автора, головне
позитивне значення Версальської системи полягало в
тому, що її створення забезпечило перехід до нової
конфігурації міжнародної політики в умовах миру,
дозволило послабити післявоєнну напруженість і закласти
основу для відносно стабільних міжнародних відносин у
1920-ті роки. Рішення мирних конференцій містили низку
положень, які свідчили про зростаюче розуміння
необхідності оновлення базових принципів міжнародних
відносин, серед яких і визнання права на самовизначення
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народів, і відмова (хоча й формальна) від війни як засобу
вирішення конфліктів.
З іншого боку, Версальська система за своєю
сутністю не могла бути тривкою. Розробляючи принципи
мирного врегулювання і створюючи систему післявоєнного
світового порядку, представники великих держав
припустилися низки фатальних помилок, які негативно
позначилися па стані міжнародних відносин у наступні
десятиліття. Насамперед великі держави виявили на
Паризькій конференції повну зневагу до можливих
економічних наслідків договорів, які обтяжували світове
господарство надмірними репараційними платежами і
штучним припиненням економічних зв'язків, що складалися
століттями. По-друге, Версальський порядок не був
усеосяжним. З нього "випадали" Росія і США - дві
найбільші держави, без яких забезпечення стабільності в
Європі до середини ХХ століття було вже неможливе. Потретє, держави Антанти і США виявилися напрочуд
короткозорими, коли примусили підписати ганебний для
німців Версальський договір не справжніх винуватців
війни, а саме представників німецької вояччини й
кайзерівського уряду, а тих, хто уособлював молоду
німецьку демократію, тим самим пов'язавши її в очах
власного народу з національним приниженням, що
зрештою сприяло її дискредитації. У зв’язку з цим постає
питання про вплив Версальської системи на долю західної
демократії
в
1920-1930-ті
роки.
По-четверте,
проголосивши принцип національного самовизначення
народів
як
основу
для
національно-державного
розмежування, архітектори післявоєнного устрою світу
неодноразово його порушували самі або закривали очі, коли
їх порушували інші (Польща, Італія). Втілити в життя
ідеї та теоретичні принципи виявилося надзвичайно
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важко. По-пяте, двоякий характер Версальського
договору полягав у тому, що з одного боку він дещо
пожвавив інтернаціоналізацію, а з іншого призвів до
національної самоізоляції, приміром, у питанні політики
щодо іммігрантів, адже майже всі країни посилили
відповідні правила та норми. Саме ця суперечливість
стала визначальною для 1920-х років. Післявоєнне мирне
врегулювання посилило етнічну ворожнечу між країнами
Центральної і Східної Європи, що робило співробітництво
між ними малоймовірним.
Автор погоджується з висновком німецького
історика і журналіста Міхаеля Штюрмера, що «Версаль
1919 року – це був мир, який поклав край миру». Його
ключові пункти містили надто суперечливі твердження. .
Саме це і стало причиною краху Версальської системи. На
думку автора, сучасний світ потребує нової, науково
обгрунтованої системи міжнародних відносин. Очевидно,
що теперішня вже не працює, адже конфліктів на планеті
стає з кожним днем все більше.
Ключові слова: Паризька мирна конференція.
Версальська система, Версальський договір, Ліга Націй,
світовий порядок, репарації, самовизначення.
Мыцык Л.Н. Версальская система: новый или
«искаженный до неузнаваемости старый» порядок?
Цель
статьи
проанализировать
Версальские
договоренности с точки зрения того времени и
определить их исторические уроки для новейшей мировой
политики. По мнению автора, главное положительное
значение Версальской системы заключалось в том, что ее
создание обеспечило переход к новой конфигурации
международной политики в условиях мира, позволило
ослабить послевоенную напряженность и заложить
150

основу для относительно стабильных международных
отношений в 1920-е годы. Решения мирных конференций
содержали ряд положений, которые свидетельствовали о
растущем понимании необходимости обновления основных
принципов международных отношений, среди которых и
признание права на самоопределение народов, и отказ
(хоть и формальный) от войны как средства разрешения
конфликтов.
С другой стороны, Версальская система по своей
сути не могла быть прочной. Разрабатывая принципы
мирного урегулирования и создавая систему послевоенного
мирового порядка, представители великих держав
допустили ряд фатальных ошибок, которые негативно
сказались па состоянии международных отношений в
последующие десятилетия. Прежде всего великие
державы
продемонстрировали
на
Парижской
конференции полное пренебрежение к возможным
экономическим
последствиям
договоров,
которые
обременяли
мировое
хозяйство
чрезмерными
репарационными
платежами
и
искусственным
прекращением
экономических
связей,
которые
складывались веками. Во-вторых, Версальский порядок не
был всеобъемлющим. Из него "выпадали" Россия и США две крупнейшие державы, без которых обеспечение
стабильности в Европе к середине ХХ века было уже
невозможно. В-третьих, государства Антанты и США
оказались на удивление близорукими, когда заставили
подписать позорный для немцев Версальский договор не
настоящих виновников войны, а именно представителей
немецкой военщины и кайзеровского правительства, а тех,
кто олицетворял молодую немецкую демократию, тем
самым связав ее в глазах собственного народа с
национальным унижением, что в конечном итоге
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способствовало ее дискредитации. В связи с этим
возникает вопрос о влиянии Версальской системы на
судьбу западной демократии в 1920-1930-е годы. Вчетвертых,
провозгласив
принцип
национального
самоопределения народов как основу для национальногосударственного
размежевания,
архитекторы
послевоенного устройства мира неоднократно его
нарушали сами или закрывали глаза, когда их нарушали
другие (Польша, Италия). Воплотить в жизнь идеи и
теоретические принципы оказалось чрезвычайно трудно.
В-пятых, двоякий характер Версальского договора
заключался в том, что с одной стороны он несколько
оживил интернационализацию, а с другой привел к
национальной самоизоляции, например, в вопросе политики
в отношении иммигрантов, ведь почти все страны
ужесточили соответствующие правила и нормы. Именно
эта противоречивость стала определяющей для 1920-х
годов. Послевоенное мирное урегулирование усилило
этническую вражду между странами Центральной и
Восточной Европы, что делало сотрудничество между
ними маловероятным.
Автор соглашается с выводом немецкого историка и
журналиста Михаэля Штюрмера, что «Версаль 1919 года
- это был мир, который положил конец миру». Его
ключевые пункты содержали слишком противоречивые
утверждения. Именно это и стало причиной краха
Версальской системы. По мнению автора, современный
мир нуждается в новой, научно обоснованной системе
международных отношений. Очевидно, что нынешняя
уже не работает, ведь конфликтов на планете
становится с каждым днем всѐ больше.
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УДК 327(73)
Желіховський С.В., м. Київ
ІМПІЧМЕНТ ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ
У статті досліджено особливості політичної
природи і формування інституту імпічменту в США,
схарактеризовано імпічмент як інститут політичної
відповідальності президента США за сучасних умов
міжнародних
процесів.
Проаналізовано
термін
«імпічмент», подано історичний екскурс розвитку
імпічменту як інституту відповідальності голови
держави. Досліджено приклади застосування інституту
імпічменту в США та інших країнах і схарактеризовано
особливості процедури імпічменту. Досліджено причини,
що спонукають американський парламент застосовувати
процедури імпічменту та проаналізовано наслідки
застосування імпічменту.
Ключові слова: імпічмент, Конгрес, Сенат,
державна зрада, президент, політична відповідальність.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. У сфері політичного буття серед суб’єктів
політичного процесу весь час відбуваються різні взаємодії,
які з часом набувають інституціолізованих субстанцій.
Серед таких явищ варто виокремити політичні інститути,
які сформувалися під час еволюції відносин різноманітних
гілок влади, серед яких інститут імпічменту президента є
самостійним політико-правовим феноменом, оскільки
інститут президента в багатьох державах світу посідає
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провідне місце в політичній системі держави, ураховуючи
понад 200-річну історію існування. За цей період інститут
президенства довів власну ефективність як інструменту
зовнішньої і внутрішньої політики, водночас засвідчив
наявність багатьох суперечностей у системі реалізації
політичної влади. Саме з позиції розуміння потреби
забезпечення балансу гілок влади та недопущення
надмірної її концентрації в президента США було
запроваджено інститут імпічменту, який став головним
інструментом стримувань і противаг у системі балансу
гілок
влади.
Процедура
імпічменту
президента
застосовувалася найчастіше в США, порівняно з іншими
державами. Тому досвід функціонування даного інституту
політичної відповідальності голови держави є актуальним
предметом дослідження як у царині політологічних студій,
так і в інших галузях наукових знань, серед них:
юриспруденція,
державне
управління,
соціологія,
філософія тощо. Водночас, трансформаційні процеси в
українській політиці, особливості ухвалення законодавства
про імпічмент президента України та забезпечення балансу
гілок влади загалом потребують значної уваги українських
науковців до найбільш найефективніших практик і досвіду
держав, де інститут імпічменту знайшов своє практичне
втілення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблема формування і функціонування інституту
імпічменту
президента
США
останнім
часом
досліджується в основному в царині політичних і з
більшою питомою вагою юридичних наук. Серед ученихполітологів варто виокремити дослідження таких
науковців, як С.В. Балан, А.А. Коваленко, І.О. Кресіна,
Г.М. Малкіна, А.А. Рубан, А.З. Шевчук та інших. Указані
вчені наповнили політологічний дискурс як теоретичним
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доробком, так і аналізом особливостей його застосування
стосовно різних президентів США. Водночас дослідники зі
сфери правознавства здійснили науковий екскурс у сферу
конституційно-правових засад імпічменту, правового
аналізу процедури реалізації та політико-правових
наслідків для посади голови держави як у США, так і в
інших державах. Серед таких учених варто зазначити
дослідження Б.С. Мохончука, Т.М. Кузьми, А.М. Толкача,
Т.О. Цимбалістого, В.М. Шаповала та інших. Іноземні
дослідники, серед яких такі вчені зі США, як Дж. Лабойтз,
а також з Російської Федерації, зокрема О.М. Домрін, А.О.
Мішин, Є.Н. Тязін, О.С. Кочнєв, та інших країн, також
працювали над проблемами інституту імпічменту у США.
Водночас недостатньо досліджено сучасні особливості
реалізації процедури імпічменту президента США, що
зумовлено впливами міжнародно-політичних факторів.
Формулювання мети статті. Метою
статті є
дослідження особливостей політичної природи і
формування інституту імпічменту США. Завдання:
схарактеризувати імпічмент як інститут політичної
відповідальності президента США за сучасних умов
міжнародних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. За
визначенням дослідників, термін «імпічмент» походить від
латинських коренів, який, на погляд А.М. Толкача, означає
бути спійманим або бути викритим і має певний аналог у
сучасній французькій та англійській мовах – дієслова
empecher (запобігати) та impede (перешкоджати)
відповідно [1, c. 6].
Імпічмент (від англ. impeachment – осуд) – це
передбачений конституційним законодавством низки країн
(як республіканських, наприклад Сполучені Штати
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Америки, так і монархічних, наприклад Велика Британія,
Японія) особливий порядок (процедура) притягнення до
відповідальності вищих посадовців у державі і судового
розгляду їхніх справ у парламенті за звинуваченням у
порушенні конституції і вчиненні злочинів [2, с. 401].
Окремі дослідники стверджують, що імпічмент виник
ще в Античній Греції у вигляді так званого процесу
«eisangelia» [3], особливого виду процесу, під час якого
поза чергою розглядалися справи про злочини проти
держави, антидемократичні змови, щодо у яких вносилися
«надзвичайні заяви». Суд був відкритим і привселюдним.
Ареопаг мав право відсторонити від посади будь-якого
державного чиновника, чиї дії завдавали шкоди державі.
На цьому процесі могли бути присутні не лише афіняни,
але й приїжджі з інших держав. Рішення ухвалювалося
таємним голосуванням, простою більшістю голосів. Воно
було остаточним і не підлягало оскарженню. Такий процес
досить віддалено нагадує імпічмент. Однак повністю
заперечувати те, що така процедура створила певне
підґрунтя для появи в майбутньому імпічменту – немає
сенсу [4].
Водночас дослідники зауважують, що процедура, яка
є прототипом сучасного імпічменту, з’явилася в Англії
наприкінці XIV століття. Запровадив її парламент,
намагаючись підпорядкувати своєму контролю державне
управління. Вона полягала в порушенні Палатою общин
перед Палатою лордів як вищим судом обвинувачення
проти того чи іншого посадовця короля у зловживанні
владою, тоді як раніше це право було виключною
компетенцією короля. Нормативного закріплення ця
процедура набула при ухваленні угоди між парламентом і
королем від 1338 року і полягала в тому, що будь-хто з
королівських міністрів міг бути усунений з посади за
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вчинення «тяжких злочинів і проступків». 1376 року цю
процедуру
застосували
так
званим
«хорошим
парламентом» проти барона Вільяма Латімера – його було
не тільки позбавлено титулу Червоного барона Латімеру, а
й засуджено до тривалого тюремного ув’язнення.
Процедуру імпічменту застосували 1386 року стосовно
королівського канцлера Майкла де ля Поля, 1-го графа
Саффолка, якого звинуватили в порушенні обіцянки перед
парламентом підготувати та довести до вигляду офіційного
парламентського акта письмову пораду комітету дев’яти
лордів щодо поліпшення становища короля і королівства, а
також у невмінні витрачати кошти, направлені
парламентом для викупу міста Гент, через що Англія його
втратила [3].
У цілому, як зазначається в юридичній літературі,
упродовж дії цієї конституційної угоди в Англії вираз
«тяжкі злочини та проступки» використовувався протягом
400 років у процедурах імпічменту в парламенті. При чому,
інколи звинувачення були пов’язані з простими
правопорушеннями, інколи – не лише з ними. Крім того,
зустрічалися випадки осуду в порядку імпічменту навіть
осіб, що не перебували на державній службі. Тут потрібно
зважати на те, що в різних джерелах по-різному
розуміється процедура імпічменту в Англії того часу. Одні
дослідники стверджують, що імпічмент формувався в
середньовічній Англії як кримінальний процес, що
застосовувався парламентом проти урядових чиновників,
унаслідок якого винні особи мали або сплатити штраф, або
засуджувалися до тюремного ув’язнення чи аж до страти.
Інші вказують, що імпічмент навіть тоді, незважаючи на
нормативне закріплення, мав політичний характер з огляду
на підстави його застосування, а статті обвинувачення
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проти
посадовців
корони
мали,
як
звичайно,
індивідуальний характер.
Іноді підстава імпічменту могла бути сформульована
так: обдарованість міністрів у винайденні засобів
розширення королівської влади. У цілому ці звинувачення
парламент формулював по-різному. Бралися до уваги і
посада обвинуваченого, і політична ситуація в країні, і
розстановка сил у протистоянні між парламентом і
королем. Тому, на думку цих дослідників, на перших
етапах застосування процедури імпічменту політичний
складник відповідальності виразно домінував над
правовим. У цьому зв’язку маємо погодитись із І.О.
Кресіною, А.А. Коваленко та С.В. Баланом, які пояснюють
такий стан речей існуванням двох тлумачень виразу «тяжкі
злочини та проступки» [3].
Перше – особливе твердження про погану поведінку
(службовий злочин), спрямовану на підрив державної
влади (неправильне використання фондів, службової влади,
нехтування розпорядком роботи, посягання на прерогативи
парламенту, корупція і зловживання довірою). Друге
тлумачення
застосовувалося
до
парламентських
імпічментів. Воно не мало коренів у звичайному
кримінальному законі, й особливі твердження про
службовий злочин у межах даного тлумачення не
обов’язково обмежувалися звичайним правом або
закріпленими в правових нормах діяннями, які вважаються
правопорушеннями і злочинами. Поняття «тяжкі злочини
та проступки» не було чітко визначеним і це давало змогу
парламенту користуватися механізмом імпічменту для
задоволення власних політичних амбіцій у тій чи іншій
ситуації [4, c. 161].
Якщо інститут імпічменту президента характерний
для більшості країн з республіканською формою правління,
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передусім для президентських і змішаних республік, то
інститут
дострокового
припинення
повноважень
президента за результатами референдуму не набув
поширення. Одна з причин полягає в тому, що в системі
стримувань і противаг імпічмент розглядається як
парламентська противага президенту, насамперед праву
останнього розпустити парламент, тоді як можливість
використання парламентом референдуму з метою
дострокового припинення повноважень президента може
бути засобом невиправданого тиску на нього,
протиставлення
референдуму
загальним
виборам
президента, дестабілізації політичного становища в країні
[5, с. 46]. В.М. Шаповал у цьому зв’язку зазначає, що
«навіть у тих країнах, де згадуваний референдум
передбачений в основному законі, він залишився поза
державною практикою. Причиною цього є його
«радикальність»,
яка
не
тільки
уможливлює
протиставлення референдуму іншій основній формі
безпосередньої демократії – прямим виборам, а й може
спричинити дестабілізацію політичної системи суспільства,
а також негативні наслідки загалом для соціуму» [6, с. 337].
У сучасній світовій політичній теорії існують різні
погляди щодо тлумачення підстав імпічменту. На думку
прибічників вузького трактування, підставою імпічменту
необхідно вважати винятково вчинення кримінального
злочину. Навпаки, прибічники широкого трактування
вважають, що його підставою необхідно вважати
порушення будь-яких правових норм. На користь такого
підходу свідчить тривала практика застосування цієї
процедури у США. Проте, на погляд учених, імпічмент –
це не засіб покарання злочинців, а засіб впливу на
порушників встановленого державного порядку, адже
правовим наслідком застосування цієї процедури є зняття
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недоторканності і можливість у подальшому притягнення
конкретної особи до відповідальності [7, c. 48].
У більшості країнах, де головою держави є монарх,
його особа визнається священною і тому, як зазначає Г.
Малкіна, «він не відповідає за будь-які, навіть кримінально
карні дії» [5, с. 43]. Як один з прикладів вчена наводить ст.
88 Конституції Бельгії, де зазначається: «Особа Короля
недоторканна; його міністри відповідальні». Дійсно, у
вказаних країнах не закріплені підстави для відставки
голови держави. Але, про відсутність у відповідних
державах інституту імпічменту ми не можемо підтвердити.
Не заперечуючи положень Г. Малкіної, варто зазначити,
що в таких країнах реалізація повноважень монархом, як
звичайно,
супроводжуються
контрасигнацією
відповідними міністрами. Тому безпосередньо міністрів і
притягують до конституційно-правової відповідальності.
Якщо розглядати згадувану Бельгію, то в ст. 106
Конституції Бельгії передбачено такі положення: «Ніякий
акт Короля не може мати сили, якщо він не
контрасигнований міністром, який тим самим несе за нього
відповідальність». Про те, що в такому випадку буде
застосовано
саме
інститут
імпічменту,
можна
стверджувати через наявність спеціальної процедури
притягнення міністрів до відповідальності (наприклад у
Бельгії така процедура закріплена в ст. 103 Конституції).
Що стосується інших країн, то питання про
застосування імпічменту регулюється в них досить порізному. Однією з найпоширених підстав реалізації
відповідної процедури є державна зрада (Франція). Проте
нерідко закріплення вказаного терміна додатково
супроводжується
грубим
порушенням
Конституції
(Болгарія) або «іншим злочином» (Росія). Також варто
підкреслити, що хоча насправді в кожній з таких країн
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державна зрада визнається окремим злочином, утім, як
справедливо зазначає Т.М. Кузьма, «стосовно президентів
нерідко діє дещо інша, нечітка інтерпретація, яка
припускає скоріше політико-правову, ніж власне
кримінально-правову відповідальність президента за
державну зраду» [8, с. 3]. Крім того, законодавство деяких
країн передбачає можливість притягнення глави держави
до конституційно-правової відповідальності за вчинення
певних категорій злочинів. Це може бути вчинення
умисних злочинів (Угорщина) або одного з таких злочинів,
як державна зрада чи злочин проти людства (Фінляндія) [9,
c. 502].
Уже від кінця XVIII століття інститут імпічменту
поширився в усьому світі. З британської практики та
законів даний інститут перейшов до США, де він
законодавчо був закріплений у Конституції США 1787
року. У конституційному закріпленні інституту імпічменту
в США використано британські формулювання «державна
зрада», «тяжкі злочини та проступки» (розділ 4 ст. ІІ
Конституції США) [10, c. 7]. Однак таке законодавче
закріплення не відразу набуло такого вигляду. Звичайно, у
США імпічмент також має власну передісторію. Питання
введення інституту імпічменту до Конституції США
супроводжувалося досить гарячими дебатами та
дискусіями. Спочатку автори американської Конституції
вбачали в ньому не стільки засіб покарання
правопорушників, скільки засіб впливу на порушників
встановленого державного порядку. Далі, коли робота над
текстом наближалася до завершення, делегат від Вірджинії
Джордж Мейсон звернув увагу на те, що імпічмент
посадових осіб передбачений лише за хабарництво і за
державну зраду [4, c. 159].
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За найширшого кола підстав для імпічменту
президента США (воно охоплює не тільки злочини, а й
проступки, під якими в контексті інституту імпічменту
розуміються взагалі негідні вчинки) притягнення глави
держави до відповідальності тут трапляється не часто [5, c.
45]. Уперше в історії США імпічмент було оголошено
сенатору штату Теннессі Вільяму Бланту, якого
звинувачували в шпигунстві на користь Бразилії і у
вербуванні з огляду на це індіанців. Стосовно президентів,
то за всю історію Сполучених Штатів Америки лише два
президенти
були
піддані
імпічменту
Палатою
представників, однак пізніше виправдані Сенатом – Е.
Джонсон 1868 року (справа про незаконну відставку
військового міністра) та Б. Клінтон 1998 – 1999 роками
(справа про неправдиві показання і перешкоджання
правосуддю у зв’язку з випадком з Монікою Левінські)
[11].
Підставою для імпічменту Ендрю Джонсона стала
подія 1867 року. Американський парламент ухвалив
спеціальний закон, яким президент зобов’язаний був не
тільки призначати, а й звільняти вищих посадовців лише за
згодою Сенату. Президент Джонсон розцінив це як замах
на його невід’ємне право звільняти членів своєї
адміністрації та демонстративно відмовився дотримуватися
цього закону. Того ж року він з порушеннями положень
цього закону про тривалість перебування на посаді
звільнив військового міністра Едвіна Стентона, унаслідок
чого виникла гостра конфронтація між президентом і
Конгресом. Тоді вперше в історії США в Конгресі була
задіяна процедура імпічменту стосовно президента (24
лютого 1868 року). При голосуванні в Сенаті не вистачило
лише одного голосу для того, щоб усунути Джонсона.
Зрештою президенту США вдалося відстояти власне право
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очільника виконавчої влади на звільнення призначених
ним міністрів. Цікавим є той факт, що через понад
півстоліття (1926), Верховний суд США визнав закон 1867
року, що став підставою для застосування імпічменту,
таким, що суперечить Конституції США. 1974 року була
ще одна спроба притягнути до відповідальності президента
в порядку імпічменту за справою «Вотерґейта». Ним став
Річард Ніксон. Однак він подав у відставку раніше, ніж
питання з’ясувалося Сенатом. Вочевидь, рішення могло
бути обвинувальним. Імпічмент також висувався декілька
разів проти американських чиновників нижчого рівня та
суддів [1, c. 6].
У США найчастіше процедура імпічменту стосується
федеральних суддів. Проте США знає випадки, коли
імпічмент спробували проголосити президенту країни.
Мається на увазі спроба імпічменту 42-го Президента
США Білла Клінтона за брехливі свідчення під присягою,
однак ця спроба не вдалася [13, с. 277–278].
Зазначимо, що в США суб’єктом відповідальності є
не тільки президент. Розділ 4 ст. II Конституції США [14, с.
110] визначає, що президент, віцепрезидент і всі цивільні
посадовці Сполучених Штатів можуть бути усунуті від
посади після засудження в порядку імпічменту. Процедура
імпічменту не може бути порушена проти військових, які
підлягають відповідальності згідно з військовими
статутами, і проти конгресменів і сенаторів, оскільки
справи про їхнє правопорушення розглядаються
відповідною палатою Конгресу. Імпічмент у США є
потужним засобом захисту американського народу від
можливих зловживань головою виконавчої влади країни.
Саме це передбачали батьки-засновники США при
включенні до Конституції цього інституту [15, с. 133].
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У США застосовується так звана «класична схема»
імпічменту – нижня палата парламенту формулює і висуває
обвинувачення, а верхня палата розглядає його та ухвалює
рішення як суд. За іншою схемою право висувати
звинувачення належить парламенту, а остаточне рішення
ухвалює один із вищих судів (Конституційний суд у
Німеччині, Італії, Болгарії, Верховний суд у Португалії,
Фінляндії, Румунії, Висока палата правосуддя у Франції).
Призначення імпічменту в США (стосовно очільника
держави) як інститут є найважливішою ознакою
демократичної та правової держави, оскільки наявність
подібної процедури, закріпленої законодавчо, є свого роду
стримувальною силою проти свавілля правителя [15, с.
134].
Згідно з розд. 4 ст. II Конституції США підставами
імпічменту є державна зрада, хабарництво або інші
важливі кримінальні злочини і місдімінор. Під
місдімінором у США розуміється правопорушення
(злочин), яке карається позбавленням волі на термін менше
одного року або м’якшим покаранням [14, с. 110]. Багато
дослідників уважають, що конституційні підстави
імпічменту не можна вважати вичерпними, оскільки ними
на практиці неодноразово були не тільки кримінально
карані діяння, а й такі дії посадовця, які за своїм
характером не є порушеннями кримінального закону, –
серйозні упущення при виконанні посадових обов’язків,
порушення норм моралі та інші проступки, що підривають
авторитет уряду [16, с. 62]. Отже, у США не виключається
можливість порушення імпічменту (зокрема і стосовно
президента) з моральних підстав [17]. Так, однією зі статей
імпічменту стосовно президента Ендрю Джонсона 1868
року стало звинувачення його в зверненні до Конгресу без
належної поваги і на підвищених тонах [15, с. 134].
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Імпічмент президента США умовно можна розділити
на дві стадії:
- перша – висування обвинувачення. Згідно з розд. 2
ст. I Конституції США виняткове право порушувати
імпічмент має Палата представників Конгресу США. Він
може бути розпочатий будь-яким членом палати, який
подає заяву про притягнення до відповідальності
посадовця. Таку заяву розглядає юридичний комітет
палати (або спеціальний комітет), який розглядає
пред’явлені звинувачення з точки зору їх обґрунтованості і
(в разі їхнього схвалення) формулює статті імпічменту.
Палата
представників
вивчає
статті
імпічменту,
стверджуючи їх простою більшістю від загального складу
палати (тобто, достатньо 226 голосів). Потім ухвалені
статті імпічменту направляються до Сенату [15, с. 135];
- друга – ухвалення рішення про імпічмент (відмову
від посади). Сенат згідно з розд. 3 ст. I Конституції США
має виключне право розглядати всі справи в порядку
імпічменту. Сенат не має права будь-яким чином відхилити
статті імпічменту і розглядає звинувачення по суті як
високий суд імпічменту. При розгляді справи за
обвинуваченням президента США в Сенаті головує голова
Верховного Суду. При розгляді справи в Сенаті
застосовуються правила, які зазвичай використовуються в
суді США: сенатори, які в дійсності виконують тут
обов’язки суддів, приводяться до присяги, заслуховуються
сторони, допитуються свідки, вивчаються докази [14, с.
35]. Питання про винність посадової особи з’ясовується
таємним голосуванням і для винесення обвинувального
рішення необхідна згода двох третин присутніх сенаторів
(67 голосів). Лише після цього президента автоматично
усувають з посади, а його місце посідає віцепрезидент [18].
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Вирок
у
справах
імпічменту
обмежується
відстороненням від посади і позбавленням права обіймати
майже будь-яку посаду на службі Сполучених Штатів
(будь-яку почесну, офіційну або приносить дохід посаду).
Якогось оскарження рішення про відсторонення від посади
законодавством США не передбачено. Після звільнення з
посади винна особа може бути притягнута до кримінальної
відповідальності на загальних підставах за вироком суду.
Що стосується практики залучення вищої посадової особи
країни до відповідальності, то за понад 200-річну історію
існування США жоден з президентів не був усунутий з
посади в порядку імпічменту. Крім того, тільки в трьох
випадках стосовно президента Палатою представників
ухвалювалися статті імпічменту [15, с. 135].
Як уже згадувалося вище, перший такий випадок
стався 1868 року стосовно президента Ендрю Джонсона.
Основним звинуваченням було ухвалене Джонсоном
рішення про відставку міністра оборони Едвіна Стентона в
порушення Закону про тривалість перебування на посаді.
Усього стосовно президента було ухвалено 11 статей
імпічменту. При голосуванні за основним пунктом
звинувачення Сенату не вистачило одного голосу для
відмови президента від посади [19, с. 152].
Наступною спробою імпічменту щодо Президента
США став широко відомий «Вотерґейтський» скандал з
президентом Річардом Ніксоном. Не чекаючи процедури
голосування в Палаті представників за статті імпічменту,
дізнавшись про відсутність необхідної підтримки і в
Сенаті, Ніксон 8 серпня 1973 року заявив у телевізійному
зверненні про свою відставку з наступного дня у зв’язку із
втратою ним політичної бази. Отже, хоча сама процедура
імпічменту стосовно Ніксона і не була доведена до кінця,
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але результат був досягнутий – відставка Президента США
зі своєї посади [15, с. 135].
Остання, перед сучасною процедурою стосовно
Дональда Трампа, процедура імпічменту була ініційована
1998 року проти президента Вільяма Клінтона. З чотирьох
статей імпічменту, сформульованих юридичним комітетом
Палати представників, дві статті були схвалені більшістю
голосів на голосуванні нижньої палати. Це звинувачення в
дачі неправдивих свідчень під присягою і в спробах
перешкодити здійсненню правосуддя. Однак у Сенаті
статті імпічменту були підтримані приблизно половиною
сенаторів (замість необхідних Конституцією США двох
третин присутніх сенаторів), що означало виправдання
президента [19, с. 155].
Близько 30 разів юридичний комітет Палати
представників формулював статті імпічменту, які не були
ухвалені більшістю нижньої палати. Такі спроби робилися
стосовно президента Герберта Гувера 1933 року і
президента Гаррі Трумена 1952 року. Ще приблизно в 15
випадках Палата представників порушувала процедуру
імпічменту проти вищих посадовців держави, але
юридичний комітет Палати представників не знайшов
підстав для формулювання статей імпічменту. Двічі
процедура імпічменту порушувалася стосовно президента
Рональда Рейгана (1983 і 1985 роками) та президента
Джорджа Буша (обидва рази 1991 року). Останній раз у
червні 2008 року заява про імпічмент стосовно президента
Джорджа
Буша-молодшого,
внесена
в
Палату
представників, містила 35 пунктів звинувачення, серед
іншого про введення країни в оману у зв’язку з
розв’язанням війни в Іраку і про ігнорування відомостей
розвідки про загрозу терактів 11 вересня 2001 року [20, с.
141].
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Аналіз випадків застосування процедури імпічменту
стосовно президентів США свідчить, що негативну
поведінку президента, яка підлягає засудженню і тягне за
собою імпічмент, можна поділити на три категорії: 1)
перевищення конституційних меж своїх повноважень на
шкоду іншій гілці влади; 2) злісне порушення
встановленого порядку правління, що перешкоджає
здійсненню функцій і досягненню мети конкретної
державної установи; 3) використання службового
становища в особистих цілях або для досягнення
результатів, не пов’язаних з діяльністю посадовця. Усі ці
дії, а також вчинення державної зради і злочину,
підпадають під формулювання «порушення Конституції і
законів» [21, c. 54].
Отже, не можна погодитися з дослідниками в тому,
що імпічмент є «сплячою» прерогативою Конгресу США,
навпаки законодавча влада має сильний механізм
контролю за діяльністю виконавчої та судової гілок влади.
Слід визнати, що для політичної системи США імпічмент,
як і право президентського вето, є зброєю стратегічною, а
не тактичною [17]. Можливість застосування цієї
процедури стосовно вищих посадовців держави,
включаючи і самого Президента, надає безсумнівно
стримувальий і попереджувальний вплив для протидії
будь-яким антидемократичним і авторитарним тенденціям.
Немає сумнівів у тому, що і в майбутньому чинний
механізм імпічменту не втратить власної актуальності [15,
с. 136], що підтвердили події 2019 року в контексті
порушення процедури імпічменту стосовно Д. Трампа.
24 вересня 2019 року було ініційовано розслідування
у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа
спікером Палати представників США Ненсі Пелосі. Таке
рішення передувало офіційному оголошенню імпічменту,
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пов’язаного із заявою анонімного інформатора, який
стверджував, що президент Трамп у липні 2019 року чинив
тиск на президента України Володимира Зеленського з
метою схилити українську владу до розслідування
корупційних схем Хантера Байдена, сина колишнього
віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і
військову допомогу.
Тим часом в Україні новообраний очільник держави
ухвалив закон про імпічмент, якого раніше не було. Отже,
проблема ухвалення процедури імпічменту як міжнароднополітичного явища лише розвивається у світі, а уряди
різних держав набираються досвіду в керуванні таким
важливим інструментом політичної влади. Погоджуємось
із А.А. Рубаном у тому, що на відміну від Сполучених
Штатів Америки, ще рано вести розмову про дієвість цієї
процедури в Україні, але спираючись на досвід США, слід
зазначити, що вона потребує значних поправок. Ці
поправки стосуються зменшення кроків для впровадження
процедури проти президента, а також більшої
конкретизації в самому судовому процесі. Особливості
механізму ухвалення процедури імпічменту в такій
провідній державі, як США, незважаючи на чіткі правила,
цілком залежить від розподілення політичної сили між
партіями.
Якщо знадувати процедуру, розпочату проти 45-го
Президента США Дональда Трампа, то очевидною була
вірогідність того, що партія проголосує проти свого
кандидата, навіть при найгіршому результаті, що
підтвердило подальше голосування в Сенаті. Тому
порівняти складність процесу ухвалення імпічменту таких
різних, але демократичних держав, як Україна та США
досить важко. Можна зауважити, що Україна повинна
правильно перейняти досвід США і тим самим поліпшити
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процедуру прийняття імпічменту, посиливши демократичні
механізми всередині держави та на міжнародній арені [22].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Отже, імпічмент
як інститут політичної відповідальності президента США
має найтривалішу політичну традицію, яку запозичили з
колишньої метрополії – Великої Британії. Імпічмент у
США
як
інститут
відповідальності
здебільшого
застосовувався проти авторитарних тенденцій політики
президента в умовах проведення зовнішньополітичних
заходів, які здійснювалися без ґрунтовного узгодження з
політичними силами, що були представлені в Конгресі.
Ігнорування політичної позиції окремих політичних
парламентських сил при ухваленні зовнішньополітичних
рішень вважаємо головним чинником політичної
дестабілізації влади та виникнення внутрішньополітичного
конфлікту, який приводить до застосування інституту
імпічменту. З огляду на це інститут імпічменту в США слід
визнати дієвим засобом притягнення до політичної
відповідальності голови держави, упровадження чого і
потребує українська політична модель з урахуванням
потреби внесення відповідних змін у конституційне
законодавство, що виступає перспективами подальших
досліджень.
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political responsibility of the president of the United States of
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United States was used more often than in any other states,
therefore the experience of functioning of this institution of
political responsibility of the head of state is a relevant subject
of research in the field of political science research.
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The article explores features of a political nature and the
formation of the institution of impeachment in the United
States, describes the impeachment as an institution of political
responsibility of the President of the United States in modern
conditions of international processes. The analysis of the term
―impeachment‖ is carried out, a historical digression of the
development of impeachment as an institution of responsibility
of the head of state is presented. Examples of the use of the
institution of impeachment in the United States and other
countries are investigated and features of the impeachment
procedure are characterized. The reasons that prompt the
American parliament to apply impeachment procedures are
shown, and the consequences of impeachment are analyzed.
Impeachment, as the institution of political responsibility
of the President of the United States, has the longest political
tradition and was borrowed from the former metropolis –
Great Britain. Impeachment in the USA as an institution of
responsibility was mainly used against authoritarian tendencies
of the president’s policy in the context of foreign policy events
that were carried out without full coordination with the
political forces that were represented in Congress.
Ignoring the political position of individual political
parliamentary forces in making foreign policy decisions is the
main factor in the political destabilization of power and the
emergence of internal political conflict, which leads to the use
of the institution of impeachment. Given this, the institution of
impeachment in the United States should be recognized as an
effective means of bringing the head of state to political
responsibility, the introduction of which is what the Ukrainian
political model requires, taking into account the need to make
appropriate amendments to constitutional law.
Keywords: impeachment, Congress, Senate, high treason,
president, political responsibility.
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Желиховский С.В. Импичмент как институт
политической
ответственности
президента
Соединѐнных Штатов Америки. В статье исследованы
особенности политической природы и формирование
института импичмента в США, дана характеристика
импичмента
как
института
политической
ответственности президента США в современных
условиях международных процессов. Осуществлен анализ
термина «импичмент», представлен исторический экскурс
развития импичмента, как института ответственности
главы государства. Исследованы примеры применения
института импичмента в США и других странах и
охарактеризованы особенности процедуры импичмента.
Показаны
причины,
побуждающие
американский
парламент применять процедуры импичмента и
осуществлен анализ последствий применения импичмента.
Ключевые слова: импичмент, Конгресс, Сенат,
государственная измена, президент, политическая
ответственность.
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УДК 930.1
Шарко О.В., м. Київ

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ
Історія й теорія міжнародних відносин зазвичай
зосереджує увагу на обмеженій кількості канонічних
текстів. Такий підхід нині здається наївним та
обмеженим. Дослідники міжнародних відносин часто
вкладають власні ідеї в тексти класиків замість того, щоб
відшукувати ідеї в самих текстах: ідеї, які, якщо їх
правильно зрозуміти, можуть підривати власні теорії
дослідників. Ігноруючи неканонічні тексти, ми не
враховуємо джерела, які не лише необхідні для того, щоб
установити історичний контекст для правильного
розуміння канонічних текстів, але й можуть допомогти
теоретикам міжнародних відносин краще зрозуміти
власний предмет дослідження. Судження про те, що є
канонічним, а що — ні, у свою чергу залежать від
контексту та є контроверсійними. Інтелектуальна
історія може допомогти краще зрозуміти, як було
встановлено канон політичної думки та з якою метою.
Вона також може бути протидією абстрактності
теорій, нагадуючи нам не лише, що теорії отримуються
завдяки абстрагуванню від діяльності людей, які живуть у
конкретний час у конкретному місці, але і що власні теорії
закорінені в історії. Інтелектуальна історія може
розширити репертуар ідей, які використовуються в теорії
міжнародних теорій і на яких можуть базувати власні
висновки теоретики міжнародних відносин. У статті
показано, що, з якої б парадигми ми не підходили до
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дослідження міжнародних відносин, знання про те, як
мислителі минулого розуміли міжнародні відносини, може
поліпшити сучасну теорію міжнародних відносин.
Ключові слова: інтелектуальна історія, історія
ідей, історія міжнародних відносин, історія політичної
думки.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Донедавна теорія та історія міжнародних
відносин обмежувала свою увагу зазвичай канонічними
текстами політичної філософії та політології та тими
частинах цього канону, що мають стосунок до
міжнародних відносин. Для більшості дослідників
вивчення історії політичної думки передусім означало
читання канонічних праць. Тому для зацікавлених в історії
міжнародних відносин не залишалося нічого іншого, як
робити те саме. Припускається, що мислителі, які належать
до канону політичної думки (зокрема, Фукідід, Макіавеллі,
Гобс, Гроцій, Руссо, Кант), становлять першоджерела при
дослідженні як окремих тез політичної теорії, так і
найфундаментальніших ідей. Міжнародники розглядають
твори класиків як такі, що у своїй сукупності ілюструють
спосіб
теоретичного
аналізу
предметного
поля
міжнародних відносин. І далі можна продовжувати вести
розмову про те, що ніхто не може бути теоретиком
міжнародних відносин, не будучи ознайомленим з ідеями
класиків. Проте ми вже не можемо вважати, що історія
міжнародних відносин значить дослідження, яке
обмежується лише канонічними текстами. Інтелектуальна
історія та історія ідей демонструє нові шляхи для побудови
теорії та історії міжнародних відносин.
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Аналіз досліджень і публікацій. Однією з
характерних ознак розвитку історичної науки XX століття
є спроба вийти поза межі традиційної історії, яку
переважно цікавлять такі царини, як політика, війна,
дипломатія тощо. Одним з проявів цієї тенденції є
інтелектуальна історія. Історія ідей та інтелектуальна
історія як напрямок досліджень існують щонайменше
століття. За цей час з’явився фаховий журнал, який
цілковито присвячений історії ідей. Існує низка 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]). Щодо історії ідей
та інтелектуальної історії в українському контексті див. [1;
2].
На жаль, розвідки з історії ідей та інтелектуальної
історії мало відомі поза обмеженим колом фахівців.
Фахівці з інших галузей часто ігнорують цей напрямок
досліджень (або взагалі майже не знають про його
існування). У галузі міжнародних відносин нещодавно
побачив світ спецвипуск журналу International Relations,
присвячений пошуку нових шляхів, якими інтелектуальна
історія може здійснити внесок у галузь міжнародних
відносин (див. [4]), і це дослідження спирається передусім
на розвідки, опубліковані там.
Формулювання мети статті. Метою статті є
дослідження внеску інтелектуальної історії для розуміння
теорії та історії міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження з
обґрунтуванням отриманих результатів. Відомо, що
традиційні інтерпретації класичних текстів нерідко є
історично неточними і такими, що можуть уводити в
оману. Порівняно з попередніми поколіннями нині,
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завдяки дослідженням з інтелектуальної історії, ми надто
свідомі
того,
якими
різноманітними,
політично
заангажованими, іноді ексцентричними міркуваннями
надається певному тексту статус канонічного. Це показує,
що внесок інтелектуальної історії в історію міжнародних
відносин може бути двозначним, не лише конструктивним,
але й деструктивним, адже інтелектуальна історія може
проблематизувати традиційні погляди та інтерпретації в
царині міжнародних відносин. Навіть ті, хто аргументують
на користь неупередженого читання текстів минулого не
завжди усвідомлюють, що це за собою веде. Насамперед це
стосується царини міжнародних відносин, оскільки ідеї
класиків щодо міжнародних відносин часто є розкиданими
різними
текстами,
а
самі
тексти
занадто
несистематичними: у міжнародних відносинах не існує
загальновизнаного набору класичних текстів.
Для
перспективи
застосування
набутків
інтелектуальної історії до теорії міжнародних відносин
серйознішою
проблемою,
ніж
проблематизація
традиційних поглядів, є те, що більшість фахівців з
міжнародних відносин ігнорують інтелектуальну історію.
Теоретики здебільшого не є обізнаними з методологією
інтелектуальної історії. Якщо вони звертають увагу на ідеї
попередників, то звертаються до канонічних мислителів
передусім з метою визначення проблем, які продовжують
впливати на практику міжнародних відносин, і віднайдення
дороговказів для їхнього розв’язання. Класиків і надалі
сучасні дослідники не можуть ігнорувати. Проте робиться
це часто в занадто спрощеній формі: Макіавеллі – це
теоретик необхідності держави, Гобс – теоретик анархії,
Гроцій – міжнародної правової системи. Руссо – той, хто
запропонував структурну реалістичну теорію війни, Кант –
теорію демократичного миру. Сенс таких висловлювань не
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завжди є зрозумілим. Звернення до канонічних мислителів
має на меті показати паралелі між минулими ідеями та
сучасними проблемами. Однак такі паралелі при ближчому
розгляді виявляють спрощеними до рівня викривлення
дійсності і, отже, помилковими. Наприклад, згідно зі
стандартним тлумаченням ідей Гобса, сфера міжнародних
відносин може бути описана як царство анархії, де панують
постійні конфлікти, війна всіх проти всіх. Проте
виявляється, що при детальному аналізі Гобса такий опис
наближається до карикатури справжніх думок Гобса (див.
[5, с. 433]). Звісно, така критика тлумачення текстів не
обмежується лише історією політичної думки. Однак
незважаючи на те, що історія політичної думки
розглядається як важливий складник теоретизування щодо
міжнародних відносин, тлумачення історії в міжнародних
відносинах є надсхильним до карикатуризації (див. [5, с.
227–240]). Очевидно, що нині є кращі прочитання творів
класиків. Однак історія політичної думки вже не
розглядається як суттєва для теорії міжнародних відносин.
Висновком попередніх зауваг буде не те, що не
потрібно читати канонічні тексти, ані те, що необхідно
також читати неканонічні тексти. Радше потрібно
усвідомити, шо дискурс у політології та міжнародних
відносинах може відбуватися на різних рівнях, і тому при
читанні творів потрібно враховувати контекст. Це значить,
що потрібно враховувати різноманітні шляхи, якими вчені,
що працюють у різних галузях і з різними інтересами,
підходили до предмета власного дослідження. Це значить
також, що потрібно звертати увагу на історичну семантику,
на значення слів у той період, у який вони
використовуються. Тим, хто вивчає історію політичної
думки, має бути відомо, що слова «stato» або «virtù»
Макіавеллі використовував у ширшому значені, порівняно
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з нинішнім значенням слів «держава» або «чеснота». Проте
мало хто знає, що Гобс використовував слово «obtain» у
значенні дотримуватись, а не набути (як у сучасній
англійській мові). Такі відмінності у вживанні слів можуть
мати вплив на інтерпретацію навіть загальновідомих
авторів.
Прочитання канонічних і неканонічних текстів, що
не спрощує ідеї авторів, може зрештою привести до
переосмислення таких проблем міжнародних відносин, як
первинність держави, наслідки анархії або принципи
справедливості в міжнародних відносинах тощо. Історичні
дослідження часто спрямовані на пошук попередників або
спадкоємців щодо певної проблематики. Визнання
легітимності такого підходу не означає, однак, що потрібно
задовольнятися відкриттям джерел, що засвідчують
спадкоємність
проблематики.
Потрібно
також
усвідомлювати те, що береться за належне в історії
міжнародних відносин, часто є під багатьма оглядами
неточним. Інтелектуальна історія підриває міфи, які
створюються теорією міжнародних відносин. Від
інтелектуальної історії ми дізнаємося про те, що Гроцій не
передбачав заснування міжнародного права, і якби Гобс
дожив до наших днів, то він не належав би до сучасного
табору послідовників Гобса. У цьому значенні в
інтелектуальній історії йдеться не лише про історію. Вона
може відігравати невід’ємну роль для рефлексії над
міжнародними відносинами.
Зважаючи на це, постає питання: якщо
інтелектуальна історія має потенціал для прокладання
нових шляхів при дослідженні міжнародних відносин, то
чому детальне дослідження канонічних і неканонічних
текстів історії політичної думки залишається на маргінесах
теорії міжнародних відносин? Останніми роками можна
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твердити, що відбувся певний ренесанс досліджень з історії
політичної думки, передусім, у зв’язку з впливом
контекстуалізму Кембриджської школи. Однак це не мало
великого впливу на більшість досліджень з міжнародних
відносин. Причину маргіналізації інтелектуальної історії в
міжнародних відносинах можна шукати в соціології
дисципліни (див. [4, с. 227–240]). Наприклад, у США
міжнародні відносини класифікуються як підрозділ
політичних наук, тому для американської теорії
міжнародних відносин характерні методологічні принципи
американської політології, а саме принципи позитивізму.
Оскільки позитивізм загалом не виявляє інтересу до
історичних досліджень, історія міжнародних відносин
розглядається як другорядна діяльність.
Чи ця маргіналізація історії становить проблему при
досліджені міжнародних відносин? Ті, хто не є фахівцями з
інтелектуальної історії, можуть задати обґрунтоване
питання: чому ми маємо читати Гобса або Канта, чи чому
ми маємо зрозуміти ту або іншу дискусію минулого? Чи не
має це лише історичний інтерес? Існує тенденція серед
теоретиків, що працюють в емпіричній парадигмі,
розглядати такого типу розвідки як тло, тобто як
інформацію, що може бути цікавою сама по собі, проте не
додає нічого до сутності науки, її теорій, методів, практик.
На цей закид можна відповісти тим, що той тип знань, який
надає інтелектуальна історія, відкриває двері для знань
недоступних для наукового методу. Дослідження, що
беруть за взірець природничі науки, не можуть самі по собі
надати відповідей на всі питання щодо політики та
міжнародних відносин. Вони не призначені для того, щоб
пояснювати думки і вчинки акторів, чий вибір
визначається їхніми ідеями. Інтелектуальна історія робить
внесок до теорії міжнародних відносин не лише тим, що
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спрямовує нас до кращого розуміння минулих дебатів, але
й кращого розуміння минулих і теперішніх вчинків, що
куруються ідеями, практиками та традиціями акторів, що їх
виконують. Отак інтелектуальна історія не лише робить
внесок до кращого розуміння історії. Вона також підтримує
теоретичні підґрунтя рефлексії щодо міжнародних
відносин.
Одним зі способів, яким це здійснюється, є
проблематизація історії міжнародних відносин. Теорії
будь-якого типу є продуктами історії: вони мають власний
історичний контекст і причини появи. Проте теоретики
стверджують, що, незважаючи на це, теорії можуть бути
істинними та хибними і що істинність теорій не залежить
від їхньої історичності. Це стверджують навіть теоретики,
які тлумачать ідеї як втілення певної ідеології. Їхня теза
базується на тому, що запитуючи про умови створення ідей
(і, отже, запитуючи про їх передумови), ми можемо
переступити межі цих умов. Інші теоретики заперечують
цю тезу. Дебати між представниками цих двох позицій
створюють напругу між теорією та історією, якою
просякнуті дискусії щодо використання ідей минулого.
Якщо, наприклад, значення ідей цілковито залежить від
історичного контексту, то як ми їх можемо застосовувати
поза межами історичного контексту? Як минуле може
говорити до нас?
Іншою причиною маргіналізації історії міжнародних
відносин можна вбачати у поширеному використанні
спрощеного контекстуалізму в галузі міжнародних
відносин, а саме погляду, згідно з яким значення ідей
можна справді зрозуміти лише у зв’язку з інтересами тих,
хто висловлював ці ідеї, і, отже, лише у зв’язку з
інтелектуальним словником, який був доступний того часу
(див. [4, с. 241–260]). Такий підхід базується на так званій
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«логіці запитань і відповідей» Коллінґвуда. Його
перевагою є те, що так можна уникнути анахронізмів і,
отже, стає можливою точніша інтерпретація історичних
текстів. Однак небезпекою такого контекстуалізму є те, що,
наголошуючи на пріоритеті контексту при тлумаченні, ми
отримуємо статичний світ текстів у їхньому контексті, без
пояснення того, як ми переходимо від одного світу до
іншого. Тобто спрощений контекстуалізм не спроможний
пояснити процес еволюції ідей.
Можна
зробити
такі
дві
зауваги
щодо
контекстуалізму. Перша заувага стосується того, що є
багато контекстів, які можна залучити при пояснені
історичних праць. Наприклад, «Основи метафізики
моральності» можна тлумачити як реакцію Канта на
емпіризм та прото-утилітаризм Г’юма. Однак стимулом
для Канта був також Руссо, з його візією колективного
самоврядування згідно з принципами загальної волі, яку
Руссо розумів як передумову справедливості. При цьому на
те, що каже Кант про міжнародну справедливість,
проливають світло не лише республіканські ідеї Руссо, але
й римське право. У свою чергу, те, що пише Кант,
покращує наше розуміння республіканізму, зокрема його
дистинкція між матеріальним і моральним розумінням
свободи як незалежності. Це вже є теоретичним внеском у
міжнародні відносини. Таке розрізнення є корисним для
сучасних дебатів щодо проблеми експлуатації та
панування. Отже, класичних авторів, що входять до канону
політичної думки (як би ми його не визначали), потрібно
розглядати як першоджерело для сучасної рефлексії щодо
міжнародних відносин, і їх можна тлумачити по-різному.
Це показує, що інтелектуальна історія не лише веде до
точнішого прочитання текстів.
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Друга заувага щодо контекстуалізму полягає в тому,
що мислителі (як би вони себе не називали: вченими,
теоретиками, філософами, істориками) надають пояснення
явищ, описують їх, оцінюють докази та виводять логічні
наслідки, тобто вони роблять твердження, які можна
оцінити в термінах істини або хиби. Вузький
контекстуалізм обмежує увагу дослідників намірами
авторів відповідно до того, наскільки ми можемо знати про
ці наміри з дебатів, у яких брав участь автор. Такий підхід
не враховує того, що міркування мають власну логіку,
певну внутрішню узгодженість, і навіть ті, хто їх
висловлюють, можуть не усвідомлювати цього і, отже,
логіка міркувань не може бути частиною їхніх намірів.
Різні інтерпретації, використовуючи різноманітний
інструментарій при тлумаченні, можуть доходити різних,
не
завжди
сумісних
висновків.
Обговорення
контекстуалізму є не лише суто методологічною дискусією
щодо практики інтелектуальної історії, цікавою винятково
для фахівців з інтелектуальної історії. Це також дискусія
щодо істини та того, як її встановити, і, отже, вона має
значення для будь-якої дисципліни. Контекстуалізм як
теоретична програма здається суперечить самому собі.
Якщо історія і теорія – це різні способи бачити світ, різні
способи дослідження та розуміння, то напруга, що існує
між історією і теорією, виходить поза межі диспуту суто
про метод.
Ми часто думаємо про історію як розповідь про
речі, що є більш або менш відомими. Проте це є лише
ілюзією, яка постає як наслідок того, що ця розповідь, яка
становить історію, не може надати інформації щодо того,
що є невідомим або маловідомим. Важливим завданням
історичного дослідження є розкриття, завдяки процесу
кропіткої реконструкції на основі обмежених, часто
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суперечливих і ненадійних даних, детальної та
переконливої картини минулого, про яке ми мало що
знаємо з певністю. Такий же процес застосовується також
щодо чогось уже відомого, де завдання краще буде
схарактеризувати як відновлення, радше ніж відкриття. У
цьому випадку інтелектуальна історія може відновити
втрачені ідеї та звернути увагу на речі, які відомі, однак з
тієї чи іншої причини розглядаються як такі, що лежать за
межами царини міжнародних відносин. Як приклад можна
вказати на те, що багато важливих ідей міжнародних
відносин уперше повно втілилися під час Американської
революції. Зокрема, батьки-засновники США зрозуміли,
що війна загрожує свободі і войовничість, закладена в
основу європейської системи держав-націй, є суттєвим
недоліком, якого Америка має уникнути. Їхньою
відповіддю на цю проблему було наголошення на зв’язку
між республіканською свободою та міжнародним
порядком. Отак ранній Американський досвід надав
модель для міжнародного порядку в міру того, як ідеї
батьків-засновників
США
використовувалися
міжнародними організаціями XX століття. Проте
обговорення ідей батьків-засновників США майже не
зустрічається в літературі з міжнародних відносин (див. [4,
с. 322–340]). Це показує лише один спосіб, як
інтелектуальна історія може відновлювати забутті ідеї,
робити виклик традиційним поглядам, перетлумачувати
канонічні постаті та традиційні проблеми, а також звертати
увагу на речі, які є відомими, проте розглядаються як такі,
що лежать поза межами дисципліни.
Заувага щодо відновлення знехтуваних джерел
породжує питання: джерел чого? Ураховуючи розмаїття
того, що вивчається під назвою «міжнародні відносини», а
також різноманітні парадигми й методологічні принципи,
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які використовуються в міжнародних відносинах,
видається малоймовірним очікувати існування єдиної
дисципліни міжнародних відносин і, отже, однорідної
літератури, яка б її репрезентувала. Тому дослідникам іноді
доводиться ігнорувати певні проблемні питання та
зосереджувати увагу на інших, а зміна предмета
дослідження супроводжується іноді не стільки глибшим
розуміння дисципліни, скільки появою цілковито іншої
дисципліни.
Інтелектуальна історія може пролити світло на те,
що зазвичай лежить у тіні більшості досліджень з
міжнародних відносин, а саме наскільки ознаки сучасного
світу є успадкованими від європейський практик і
міфотворення XIX століття (див. [4, с. 341–356]). Сучасні
міжнародні відносини виходять з ідеї, що міжнародний
порядок базується на співіснуванні незалежних держав.
Таке бачення світу ускладнює, наприклад, теоретизування
щодо асиметрії «північ-південь», поширення насилля в
межах держав і транснаціональні проблеми імміграції,
фінансів і навколишнього середовища. Одним з головних
міфів міжнародних відносин є думка, що європейська
система держав є горизонтальною, і в цьому значенні –
республіканською, на відміну від азійського деспотизму, і,
отже, придатнішою як модель для інших частин світу.
Інтелектуальна історія безперервно ставить під сумнів те,
що розглядається більшістю як історичний факт. Під цим
оглядом інтелектуальна історія приєднується до філософії
тією мірою, до якої вона є критичною, а не догматичною,
та спрямованою на визнання тимчасового характеру будьякого знання. Інтелектуальна історія не лише не є чимось
радикально чужим для теорії міжнародних відносин, вона
насправді є тим інструментом, ігнорування якого може
лише принести шкоду.
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Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напряму. Існує багато
причин, чому потрібно звертати увагу на історію
політичної думки в галузі міжнародних відносин та
інтелектуальну історію як способу її дослідження.
Класичні мислителі, що входять до канону історії
політичної думки, надають словниковий запас, який
використовується при обговорені міжнародних відносин.
Проте їхні тексти часто читаються без належного вміння, а
аргументація неправильно оцінюється з історичної точки
зору. Для того, щоб правильно зрозуміти аргументацію,
потрібно уникати заміни ідей авторів власними ідеями.
Нерідко, ми використовуємо класичні тексти, не знаючи,
що вони означають у тому контексті, у якому вони були
написані. Спрощення, які знаходимо в підручниках, часто
засуджуються
фахівцями.
Однак
самі
теоретики
міжнародних відносин часто несвідомі того, що їхні ідеї не
є чимось більшим, ніж таке ж спрощення. Саме тому
потрібно насамперед зважати на на те, що справді
стверджували мислителі, яких ми цитуємо. Краще
прочитання текстів дозволить усунути низку міфів, на які
можна натрапити в літературі з міжнародних відносин.
Теорії міжнародних відносин потрібні потужні ідеї, а не
слогани та кліше. Неканонічні автори (автори, чиї твори
переповнюють катакомби забутої літератури, що чекають
на свого першовідкривача) можуть мати ідеї, варті того,
щоб їх знали, незалежно від того, що ці автори є
другорядними постатями, які лише створюють тло для
канонічних текстів. Навіть якщо те, що вони стверджують,
є полемічним, плутаним, йому бракує уяви й уміння чітко
виражати власні думки, неканонічні автори формують і,
отже, дозволяють краще зрозуміти мову дискурсу
міжнародних відносин. Потрібно також зважати на те, що
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оцінювання відносної важливості другорядних авторів є
річчю дискусійною. Іноді автори, що розглядаються нині
як другорядні, не були такими в очах їхніх сучасників.
Інтелектуальна історія відіграє важливу роль, оскільки
вона проливає світло на те, як було сформовано канон
політичної думки і з якою метою. Яких авторів ми читаємо
та коментуємо не є річчю випадковою, й інтелектуальна
історія відіграє роль при поясненні цього.
Хоча канонічні автори часто висловлюють
зрозуміліше те, що інші вже стверджували раніше, іноді
автор набуває статусу канонічного, коли він значно
відходить від поширених поглядів. І якщо погляди, які
критикуються,
залишаються
загальноприйнятими
поглядами, то уважне читання таких авторів дозволить
виявити передсуди, що звужують наше бачення або
послаблюють нашу здатність до розуміння та пояснення
явищ. Ми звертаємося до минулого не лише для того, щоб
надати нашим міркуванням більшої авторитетності, але і як
вказівка щодо того, як потрібно аргументувати на користь
позиції, що лежить поза межами традиційної теорії
міжнародних відносин. Надаючи нам нові аргументи на
користь альтернативних позицій, звернення до минулого
створює платформу, з якої можна зробити виклик
домінуючій нині ортодоксії.
В інтелектуальній історії йдеться про ідеї, а ідеї є
центральними для теорій і пояснень того, як люди мислять
нині, і як мислителі минулого мислили раніше. Звертаючи
увагу на те, чого можна навчитися з історії, інтелектуальна
історія має потенціал розширити множину ідей, які можуть
використовуватися тими, хто вивчає міжнародні відносини.
Історик ідей займається чимось іншим, ніж політолог, що
вивчає, наприклад, теорію передачі влади, або політичний
філософ, що вибудовує, наприклад, теорію справедливості,
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і тому через це може нічого не додати нового до цих
проєктів. Однак будь-який дослідник буде мати користь з
набуття кращого розуміння людського мислення, що
досягається завдяки порівнянню різних типів мислення,
теперішнього і минулого.
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Sharko O.V. The history of ideas as an intellectual
movement. The history and theory of international relations
has traditionally focused on a limited number of canonical
texts. Such an approach now seems both naive and shortsighted. International relations scholars often read their own
ideas into these texts instead of getting ideas from them – ideas
that if properly understood have the potential to undermine
their theories. By ignoring non-canonical texts, we overlook
resources that are not only necessary to establish the historical
contexts of canonical writings but that can also help theorists of
international relations to understand their subject better.
Judgements of what is and is not canonical are in any case
themselves context-bound and contestable. Intellectual history
can help us understand how the international relations canon
was constructed and for what purposes. It can also counter the
abstractions of theory by reminding us not only that theories are
abstractions from the activities of people living in particular
times and places but also that our own theories are embedded in
historicity. In these and other ways, paying attention to
intellectual history expands the repertoire of ideas on which
international relations theorists can draw and against which
they can measure their conclusions. The article suggests that
from whatever angle one approaches to analyzing international
relations, knowing how past thinkers have understood the
subject can lead to better informed and more robust
scholarship.
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Шарко О.В. Теория международных отношений и
интеллектуальная история. История и теория
международных отношений обычно сосредотачивает
внимание на ограниченном количеству канонических
текстов. Подобный подход теперь кажется наивным и
ограниченным.
Исследователи
международных
отношений часто добавляют собственные идеи в тексты
классиков, вместо того чтобы брать идеи из самих
текстов: идеи, которые могут подрывать теории
исследователей. Игнорируя неканонические тексты, мы не
учитываем источники, которые не только необходимы
для правильного понимания канонических текстов, но и
могут помочь теоретикам международных отношений
лучше понять собственный предмет исследований. Мнение
о том, что есть каноническим, а что ‒ нет, в свою
очередь зависят от контекста. Интеллектуальная
история может помочь лучше понять, как был определен
канон политической мысли и с какой целью. Она также
может быть противодействием абстрактности теорий,
напоминая нам не только о том, что теории возникают
благодаря абстрагированию из деятельности людей,
которые живут в определѐнном времени, в определѐнном
месте, но о том, что наши собственные теории имеют
свою корни в истории. Интеллектуальная история может
расширить репертуар идей, которые используются в
теории международных отношений и на которых могут
базировать свои заключения теоретики международных
отношений. В статьи показано, что, как бы мы не
подходили к исследованию международных отношений,
знания о том, как мыслители прошлого понимали
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международные отношения, может улучшить теорию
международных отношений.
Ключевые слова: интеллектуальная история,
история идей, история международных отношений,
история политической мысли.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІРМЕНСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ ТА ЗВ’ЯЗКИ
ДІАСПОРИ З БАТЬКІВЩИНОЮ
У статті представлені результати численних
польових розвідок з тематики життєдіяльності
національних меншин України та світу (на матеріалах
вірменської діаспори). Будучи представником класичного
виду діаспори та veteran communities (діаспори з глибоким
історичним корінням), вірмени своєю активною позицією й
нині підтримують статус важливого члена міжнародної
та загальноукраїнської міжетнічної взаємодії. Можна
констатувати, що вірменська діаспора на зараз є однією
із найактивніших національних меншин України, завдяки
своєму всеохоплюючому об’єднувальному органу – Спілці
вірмен
України.
Крім
цього,
маємо
підстави
стверджувати, що за 19 років, від останнього офіційного
перепису українського населення, від 2001 до 2020 року
чисельність вірмен України зросла в п’ять разів (від 100 до
500 тис. осіб). Ці та інші положення, викладені в статті і
в дисертаційному дослідженні автора, демонструють
позитивну тенденцію, за якою рухаються ініціативні
товариства України. Виокремлені також взаємозв’язки
діаспори з батьківщиною, що мають власні проблемні
боки.
Ключові слова: вірмени, національна меншина,
діаспора, спюрк, національні меншини України, Спілка
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вірмен України, вірменська діаспора світу, національна
самосвідомість, самоідентифікація етносів.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Зважаючи на чисельність і рівень неабиякої
активності й важливої ролі у загальнокультурному,
політичному просторі України вірменських національних
громад, постає закономірна потреба вивчення й аналізу
їхньої діяльності. Ця проблема стосується не лише
культурного наукового цеху, а й соціологічної, політичної
й міжнародної галузей знань. Крім цього, облік та
узагальнення інформації про діяльність національних
товариств дає змогу змогу зрозуміти загальну картину
етнонаціональної ініціативності в Україні. З точки зору
практичної значимості, висвітлення певних аспектів
діяльності національних громад є методикою до успішного
провадження такої діяльності для інших організацій. Тему
сучасного стану вірменської меншини на території України
детально опрацьовано в комплексному дисертаційному
дослідженні
авторки.
Воно
було
безумовною
«піонерською» роботою в цій галузі. Однак об’ємні межі
дисертації унеможливили оприлюднення матеріалів щодо
проблемних і перспективних боків розвитку вірменських
національних товариств. Зважаючи на високу оцінку
результатів дисертації, нагальною потребою є викладення
здобутих матеріалів щодо проблем і перспектив діяльності
вірменської діаспори України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тематика життєдіяльності вірменських національних
меншин є дуже популярною серед низки вітчизняних і
зарубіжних науковців у контексті середньовічної культури,
проте сучасним періодом зацікавлені не менше. Так,
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дослідниками сучасної вірменської діаспори України є С.
Кочарян, Н. Бережна, М. Чепіжко, Л. Аветисян та інші.
Комплексне узагальнене дослідження етнокультурної
діяльності вірменської меншини в умовах незалежності
України належить авторці даної статті – К. Данник. Ширша
тема, що стосується проблематики національних меншин в
Україні та їхніх громад, цікавить вітчизняних соціологів і
політологів, серед них Н. Чорна, С. Куришко та інші.
Формулювання мети статті. Метою статті є
дослідження проблемних і перспективних моментів
життєдіяльності та етнокультурної політики вірменських
національних меншин в сучасній Україні. За основу
розвідки взято матеріали із численних інтерв’ю із лідерами
правління Спілки вірмен України, що робить характер
дослідження емпіричним.
Виклад
основних
матеріалів
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Звертаючись до дослідження будь-якої проблеми, спочатку
варто
проаналізувати
певні
міжнародні
офіційні
документи. У контексті розгляду даної теми слід
зосередитися на Концепції співпраці Вірменія-діаспора,
зокрема на тій її частині, що висвітлює завдання Вірменії
щодо співпраці, направленої на розвиток діаспори. Згідно
із цим документом такими завданнями є: об’єднання
вірмен навколо загальної структури самоуправління,
включення до міждержавної документації положень,
направлених на захист інтересів спільнот діаспори,
сприяння відвідин членів діаспори своєї батьківщини,
підтримка в організації загальновірменської електронної
бази даних [7, с. 117].
Декілька чітких проблем у взаємодії діаспори з
батьківщиною виокремлює А. Сваранц, однак певні з них
нині дещо втратили актуальність (зважаючи на дату
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видання результатів розвідки – 2008 р.). Наприклад,
дослідник зазначає, що Вірменія прагне консолідуватись із
діаспорою на рівні громадських інститутів, проте влада
виступає проти цього через небажання, щоб до правління
країною долучалися представники діаспор різних країн [11,
с. 148]. Незважаючи на це, зараз з обранням нового
євроінтеграційного курсу й кардинальною зміною влади,
Вірменія відкриває свої кордони для найталановитіших і
найактивніших представників спюрку. Іншою тезою, яку
науковець обґрунтовує як проблемний нюанс взаємодії
Вірменія-діаспора, є недостатня консолідованість діаспори
певної країни [11, с. 148]. Така проблема дійсно існує,
наприклад у вірменській діаспорі Франції (згідно з
дослідженням Л. Кртян), поміж вірменськими громадами
простежується серйозна конкуренція й абсолютно немає
кооперування зусиль [9, с. 18]. Однак це твердження не
стосується вірменської діаспори України, адже її діяльність
є не лише злагодженою, а й може бути прикладом для
інших діаспоральних об’єднань. Доказом цього може
слугувати те, що, за результатами опитування International
Media Holding, згідно з рішенням громадян Вірменії Спілка
вірмен України визнана найефективнішою структурою в
діаспорі [10].
У статті Л. Абраамяна «Вірменія і вірменська
діаспора» (2005) висвітлено історичні, психологічні та
символічні
особливості
взаємозв’язків
вірменської
діаспори з батьківщиною [2]. Учений зазначає, що поняття
вірменської діаспори сягає ХІ ст., уже тоді воно було
пов’язане з етнічним терміном «Католікос усіх вірмен»
(голова вірменської церкви). Це, на думку Л. Абраамяна,
означає, що владика духовно дбає не лише про жителів
вірменського царства, а й про тих людей, які опинилися
поза його межами, тобто утворили діаспору [2, с. 139].
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Інша ж модель вірменської діаспори історично
пояснюється функціонуванням торговельних поселень, які
вже у ХІ–ХІІІ ст. існували в районі Середземномор’я та
Чорного моря.
Основоположне теоретичне осмислення феномену
вірменської діаспори викладено в спільній праці В.
Дятлова та Е. Мелконяна «Армянская диаспора: очерки
социокультурной типологии» (Єреван, 2011 р.) [5]. Ця
унікальна книга окрім категоріального, теоретикометодологічного та історичного осмислення сутності
вірменської діаспори (як в умовах середньовіччя, так і в
сучасному світі), вона вміщує надцінний для нас розділ
«Роль этнических организаций в жизнедеятельности
диаспоры». У ньому дослідники наголошують, що
основною об’єднувальною організацією вірменської
діаспори є Вірменська Апостольська церква, при чому її
становище в різних країнах різниться. Так, у
мусульманських країнах вірменська церква – це чи не
єдиний інститут, де вірмени мають змогу «бути собою». І
навпаки, у країнах Західної та Центральної Європи, де
християнство є домінуючою релігією, ВАЦ має можливість
самоутвердитись і вирізнитись як окрема організація [5, с.
137]. Положення, викладені у праці, можна застосувати і до
сучасної ситуації стосовно вірмен в Україні. По-перше,
вірменська діаспора України перебуває в демократичному,
толерантному
середовищі,
адже
православне
віросповідання, що домінує в нашій країні, є такою ж
гілкою християнства, як і вірменське апостольське. Подруге, поліетнічний склад населення України, у якому
сконцентровано чимало різних церков і релігійних
організацій, утворює сприятливі умови для їхнього
існування. Ці обставини нівелюють потреби до
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відмежовування себе в межах громади і до виборювання
власної релігії в сукупності інших сповідань.
У дослідженні Л. Кртян «Роль армянской диаспоры
в политическом процессе Французской республики»
(Нижній Новгород, 2011 р.) розглядається місце
вірменської діаспори в політичних процесах Франції [9]. У
роботі викладено матеріали, що цілковито підтверджують
тези Е. Мелконяна, серед іншого ті, які визначають
діаспору не лише як сукупність людей певної
національності, а й за ознакою наявності в цій спільноті
ідей самоідентифікації, збереження історичної пам’яті,
релігії тощо. Крім того, праця містить відомості про те, як
численні французькі, американські та інші організації
вірмен допомагають одна одній і постраждалим унаслідок
торговельної й енергетичної блокади Вірменії з боку
Азербайджану. З цього джерела отримуємо дані про
кількість журналів і газет вірменської діаспори Франції.
Так, за підсумком Л. Кртян, у Франції виходить три
щомісячні журнали (Les Nouvelles d’Arménie, FranceArménie, Azad), два щотижневі журнали (Achkar, la lettre de
l’UGAB) і дві щоденні газети (Gamk и Haratch) [9, с. 22]. В
Україні ж ситуація дещо інша: систематичний характер
мають лише два видання: газета «Араґац» та журнал
«Вірменський вісник», але доволі часто з’являються і
зникають видання регіональних вірменських громад, яких
нині налічується більше десяти.
Найчіткіше відстежувати картину проблемноперспективного сектору діяльності вірменської діаспори
України
вдалося
завдяки
численним
польовим
дослідженням. Згідно з результатами цих досліджень
виокремлено такі тези: По-перше, ключовим завданням і
основною проблемою нині в діаспори України є
демографія. Йдеться про проблему виявлення, пошуку та
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запрошення осіб вірменської національності до лав
громади. З одного боку, сучасні технології дозволяють
поширювати інформацію та контактувати з багатьма
людьми одночасно (зокрема, для цього громада
використовує не лише численні друковані й електронні
ЗМІ, а й сайти, соціальні мережі і комунікаційні мобільні
додатки).
З другого боку, глобалізаційні процеси істотно
гальмують прагнення до самоідентифікації себе як
представника конкретної нації. З часом стираються
кордони між етносами, відбувається багатостороння
асиміляція. У зв’язку з цим ускладнюється процес
виховання людини як представника окремої нації.
Звичайно, у цьому є як позитивні, так і негативні боки,
однак вони не стосуються нашої теми.
Способами з’ясування демографічного питання є
всебічний пошук вірмен, передусім серед молоді. Такий
пошук здійснюється в закладах вищої освіти України й
передбачає заохочення вірменської молоді консолідуватися
навколо громади їхнього міста, а при особливій активності,
молодь, за підтримки СВУ, може навіть зорганізувати
окремий підрозділ молодіжної громади. Подібний досвід,
коли молодь виявляє настільки активну позицію, що
організовує власну громаду, спостерігається в таких
великих містах України, як Київ, Дніпро, Запоріжжя;
по-друге, звертаючись до теми молоді, варто
зазначити, що підтримка молодих талантів – це одна з
перспективних місій Спілки вірмен України. Так, значні
ресурси вкладаються в різного роду підтримку активних
представників вірменської молоді.
Чимало художників, музикантів та інших творчих
людей знаходять у спілці підтримку, фінансову допомогу,
організаційне сприяння. Для прикладу, реалізованим у цій
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галузі проєктом є сприяння виходу монографічної праці
молодої вірменської науковиці М. Арсенян щодо давніх
вірменських храмів на території України. Окрім
видавництва монографії, було також організовано
презентацію книжки з обговоренням цінності на сучасному
етапі розвитку культури. Захід відбувся в столичному
Будинку архітектора за підтримки Спілки вірмен України,
Вірменської
Апостольської
церкви,
національнокультурного товариства АОКС-Україна та з присутністю
посла Вірменії в Україні Т. Сейраняна. З цієї проблеми
витікає перша і друга тези щодо перспектив розвитку
вірменських громад: консолідація вірмен навколо громади
і підтримка молодих талантів.
Окрім М. Арсенян, новоспеченим молодим
вірменським науковцем України є голова Історикокультурного комітету Спілки вірмен України Д. Давтян,
чия праця готується до друку 2020 року силами громади.
Дослідження під назвою «Громадсько-політична діяльність
вірмен північного Причорномор’я (1778–1920 рр.)»
висвітлює незгадувані раніше, але важливі моменти з
історії вірмен України;
по-третє, важливою проблемою діяльності
вірменської громади є те, що за допомогою до неї
звертається чимало людей і всі ці процеси потребують не
лише розумного підходу, а й неабияких матеріальних
ресурсів. У цьому напрямі спілка працює за своєю власною
концепцією, що передбачає комплексний підхід. Так,
найбільше звернень зафіксовано за медичною допомогою,
що стало приводом до створення унікальної організації
національної меншини – Асоціації вірменських медиків
України. Відомо також, що наприкінці 2019 року відбулося
перше засідання асоціації (конференція, на якій
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з’ясовувались організаційні питання та проблеми
структурування органів спілки).
У зв’язку з нетривалим терміном функціонування
організації не можемо твердити про її ефективність, однак
раціональність такого започаткування – очевидна. Адже
якщо раніше всі запити щодо медичної допомоги від
вірмен України потрапляли безпосередньо до головного
офісу СВУ, або ж до офісу ВАЦ, що істотно сповільнювало
їхню обробку у зв’язку з великою кількістю, то тепер ці
прохання будуть аналізуватися спілкою. Це не лише
пришвидшить процес обробки і задоволення запитів (що у
випадку із тяжкими захворюваннями є рівнозначним
життю), а й допоможе відразу надіслати запит до
конкретного фахівця-практика. Крім цього, спілка прагне
централізувати
подачу
заявок
на
допомогу
і
децентралізувати
саму
допомогу.
Тобто
заявки
потраплятимуть
централізовано,
після
чого
відправлятимуться в регіони, де й надаватиметься
консультація та допомога хворим. І якщо здоров’я є
найпершою потребою людини і з цією проблемою мають
намір розібратися завдяки створенню асоціації, то такі інші
запити, як матеріальна, юридична допомога вимагають
інших рішень від спілки та всієї діаспори. Отже, ще однією
перспективою розвитку спілки можемо назвати як успішне
функціонування асоціації медиків, так і утворення інших
подібних організацій.
Важливо також зазначити, що на даний момент
триває відбір вірмен студентів-медиків для подальшої
роботи з ними. Планується щорічно відбирати кращих
студентів медичних факультетів і відправляти їх на
різноманітні тренінги, лекції та всіляко підвищувати їхню
кваліфікацію.
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За словами виконавчого директора Спілки вірмен
України, О. Арутюняна, громада намагається покривати у
своїх програмах усі сфери життєдіяльності, в яких задіяна
діаспора [6, л. 2]. Ця теза переконливо свідчить про те, що
система діяльності спілки націлена не на створення
видимості активності, а дійсно прагне допомогти усім по їх
потребам та покращувати свої результати у всіх сферах.
Враховуючи ці та інші фактори, не видається дивним, що
діаспору вірмен саме України батьківщина відзначила як
найбільш дієву;
по-четверте, серйозною проблемою та
важливою перспективою розвитку вірменська діаспора
будь-якої країни, серед них і України, вбачає у зверненні
уваги правлячої верхівки дипломатичного кола до
трагічної дати – 1915 року – геноциду вірмен в Османській
імперії. З огляду на це кожного року спілкою планується
проводити численні заходи до дати пам’яті жертв
геноциду;
по-п’яте, Спілкою вірмен України планується
безпрецедентний захід – міжнародна конференція у
Вірменії, куди запрошують визначних діячів української
культури й політики: депутатів, художників, директорів
заповідників,
представників
різноманітних
партій
української держави. Метою даного заходу є не лише
всестороннє спілкування, налагодження українськовірменських взаємозв’язків, а й з’ясування обох країн
нагальних питань. У планах заходу численні екскурсії
давніми святинями найпершої у світі країни, яка прийняла
християнство як державну релігію, – Вірменію;
по-шосте, перш ніж висвітлити ще один
перспективний напрям у діяльності Спілки вірмен України,
варто наголосити на гострій проблемі, яка нині набирає
обертів катастрофи. Ідеться про проблеми екології.
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Надзвичайно важливу місію в цьому контексті виконує
вірменська громада України. Так, окрім масштабного
проєкту спілки – екоскейтпарку в центрі Єревана, поблизу
храму святого Григорія Просвітителя (Сурб Грігор
Лусаворіча), важливу роль у порятунку нашої планети
відіграє відмова від стандартного елемента живлення
автомобілів. У зв’язку із цим Спілка вірмен України в усій
Вірменії починає відкривати станції заряду для
електромобілів, при чому – на безоплатній основі. Цей
благодійний акт є важливим кроком на шляху до боротьби
з нагальною проблемою, адже він стимулюватиме до
придбання електричних авто і користування ними, а це, у
свою чергу, сприятиме зменшенню шкідливих викидів в
атмосферу. Відомим фактом є те, що зараз наша планета
перебуває в досить критичному стані щодо екології. При
цьому використання одноразового посуду, пластику,
пакетів, споживання м’яса – усі ці шкідливі звички
людства стоять на других місцях за шкодою природі після
використання палив чи газу на транспортних засобах. З
огляду на це, проєкт Спілки вірмен України щодо
встановлення
безкоштовних
заправок
для
електроавтомобілів є неймовірно альтруїстичним, проте
надзвичайно дієвим рішенням. Крім того, якщо їх прикладу
будуть слідувати й інші громади (й не тільки у Вірменії),
збільшаться шанси, що через 200 років людство ще матиме
можливість дихати чистим повітрям;
по-сьоме,
перспективою
діяльності
вірменської діаспори України є надання можливості
молодим підприємцям проявити себе в бізнесі. Ця важлива
місія виконується завдяки нещодавно запровадженій
грантовій системі Спілки вірмен України. Така система
виникла через гостру проблему: надзвичайно частими
зверненнями до спілки з різноманітними проєктами. З
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огляду на цю проблему керівництво нині вводить нові
механізми. Так, від 2020 року запроваджується єдиний
алгоритм дій: усі охочі подають власні проєкти до спілки з
обґрунтуваннями, підготовленими за загальним зразком.
При затвердженні керівництвом спілки того чи іншого
проєкту він фінансується та супроводжується всілякою
допомогою. Звертаючись повторно до теми екології, варто
зазначити, що найпоширеніші всеукраїнські проєкти
стосуються саме вироблення сучасних замінників
одноразовому продукту. У цьому контексті маємо надію,
що молода вірменська молодь проявить неабияку
активність щодо екологічної безпеки. Також Спілка вірмен
України планує завдяки грантовій системі виявити
перспективних молодих людей і запросити їх працювати до
спілки. Такі дії сприятимуть збільшенню в громаді цінних
кадрів і можливості проведення масштабніших акцій.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напряму. Отже, кожна
обґрунтована в статті проблема є перспективним напрямом
діяльності вірменської діаспори України і світу. Так,
проблема кооперації всіх членів діаспори в громаду
породжує потребу в подальшому пошуку талановитих
членів діаспори та запрошення їх брати участь у діяльності
меншини. Ця ж проблема має й інший вектор
перспективної діяльності: допомога молоді, влаштовування
культурних заходів сприятиме гуртуванню молодого
покоління навколо своєї багатогранної культури. Ще
однією описаною в розвідці проблемою є численні
звернення вірмен, які потребують допомоги, до Спілки
вірмен України. Розв’язання цієї проблеми завдяки
організації Асоціації вірменських медиків України
породило перспективну ідею щодо влаштування подібних
інституцій в інших галузях – що і є важливим
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перспективним напрямом. Інший вид звернення вірмен до
Спілки є звернення з пропозиціями фінансувати проєкт. У
цьому контексті перспективним вважаємо введення
грантової системи. Тобто, зважаючи на перелічені тези,
можна підсумувати, що вірменська діаспора України є
надзвичайно активною організацією, яка швидко реалізує
поставлені цілі, реагує на всі проблемні питання й
звернення та свідомо окреслює плани й напрями своєї
діяльності, зважаючи при цьому на всебічні запити й
потреби вірмен як України, так і світу.
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Dannyk K.O., Problems and prospects of activity of the
Armenian minority in the world and in Ukraine. The article
presents the results of numerous field explorations of the life of
national minorities of Ukraine and the world (based on the
materials of the Armenian diaspora). Being a representative of
the classic diaspora and veteran communities, Armenians
maintain their active position today as an important member of
international and national interethnic interaction. It can be
stated that the Armenian Diaspora is now one of the most
active national minorities of Ukraine, thanks to its allencompassing unifying body - the Union of Armenians of
Ukraine. In addition, we have reason to say that in the 19 years
since the last official census of the Ukrainian population, from
2001 to 2020 the number of Armenians in Ukraine has
increased fivefold (from 100,000 to 500,000 people). These and
other provisions outlined in this article and in the author's
dissertation demonstrate the positive trend that Ukrainian
initiative societies are following. Attention is also paid to the
interconnections of the diaspora with the homeland, which
have their own problems.
Keywords: Armenians, national minority, diaspora,
spurk, national minorities of Ukraine, Union of Armenians of
Ukraine, Armenian diaspora of the world, national selfidentity, ethnic self-identification.
Данник
Е.А.
Проблемы
и
перспективы
активности армянского меньшинства в мире и
Украине.
В
статье
представлены
результаты
многочисленных полевых исследований по тематике
жизнедеятельности национальных меньшинств Украины и
212

мира (на примере армянской диаспоры). Будучи
представителем классического вида диаспоры и veteran
communities (диаспоры с глубокими историческими
корнями), армяне своей активной позицией и сегодня
поддерживают статус важного члена международного и
всеукраинского межэтнического взаимодействия. Можно
констатировать, что армянская диаспора на сегодня
является одним из самых активных национальных
меньшинств Украины, благодаря своему комплексному
объединяющему органу – Союзу армян Украины. Кроме
этого, есть основания утверждать, что за 19 лет, от
последней официальной переписи украинского населения, с
2001 по 2020 год численность армян Украины выросла в
пять раз (от 100 до 500 тыс. чел.). Эти и другие
положения, изложенные в данной статье и в
диссертационном исследовании автора, демонстрируют
положительную тенденцию, по которой движутся
инициативные общества Украины. Очерчены также
взаимосвязи диаспоры с родиной, имеющие свои
проблемные стороны.
Ключевые
слова:
армяне,
национальное
меньшинство,
диаспора,
спюрк,
национальные
меньшинства Украины, Союз армян Украины, армянская
диаспора
мира,
национальное
самосознание,
самоидентификация этносов.
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УДК: [314.74:396.9(477)]94(8)
Шевчук О.С., м. Київ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ: УКРАЇНКИ НА
ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ
(ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
Фактом історичної значущості в суспільному
житті південноамериканських українців на шляху широкої
самоорганізації стали українські громадські жіночі
організації. Дві світові війни, спільні переживання
підштовхнули українське жіноцтво до консолідації.
Усвідомлення та реалізація суспільних інтересів
відбувалася ними насамперед у сфері культури, освіти,
соціального, національного, а згодом і політичного життя
української спільноти. Загальні й специфічні риси
становлення громадсько-політичного жіночого руху дали
змогу нам з’ясувати вплив, здобутки і проблеми жіноцтва
в різних сферах своєї діяльності, з’ясувати роль у
піднесенні національної свідомості українців і залучення їх
до громадської праці завдяки активній участі в
різноманітних масових заходах та об’єднаннях, визначити
місце в загальному історичному процесі в контексті
національного відродження в далекому зарубіжжі.
У статті аналізуються причини та початок
міграційних хвиль українського населення до Південної
Америки,
внесок жіночих організацій у становлення
української спільноти. Окреслено ідейні засади, зміст,
форми, методи й засоби просвітницької роботи жінокемігранток в Аргентині, Бразилії, Венесуелі та Чилі.
Схарактеризовано
основні
напрями
діяльності:
популяризація
духовно-інтелектуальної
спадщини
українства,
формування
національної
свідомості
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української
громади,
організація
рідномовного
шкільництва.
Ключові слова: українські жіночі організації в
Латинській Америці, духовно-інтелектуальна спадщина
українства,
національна
свідомість,
рідномовне
шкільництво, релігійно-патріотичне виховання.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Незважаючи на глобалістичні тенденції
сьогодення, наслідок яких є уніфікація національних та
етнічних культур, а також домінування впливових, сильних
мультикультурних утворень, можна простежити на цій
світовій етнононаціональній мапі, виокремлено достатньо
місця
для
сучасних
активізаційних
процесів
самоствердження національностей.
Особливої політичної гостроти набувають питання
національної ідентичності українців, реконструювання
їхньої історичної пам’яті, розвиток та збереження їхньої
культури як на етнічних українських територіях, так і в
діаспорах, передусім у Південній Америці, де проживає
одна з найчисленніших груп українських іммігрантів.
Історія початку української еміграції до Південної
Америки налічує вже понад 100 років. Водночас ця тема
дотепер є маловисвітленою в українській історичній науці.
Зацікавленість українцями закордоння прокинулася з
особливим ентузіазмом лише після здобуття незалежності.
Нині Україна перебуває на такому етапі свого відродження,
який вимагає максимальної консолідації. І ключовим
моментом у цьому процесі має бути комунікація.
Комунікація – це двосторонній процес, діалог, а коли про
одну зі сторін маловідомо, він втрачає власні можливості,
ефективність.
Українська
діаспора
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південноамериканського континенту продовжує зберігати
статус «terra ingognita». Для налагодження, відновлення
цього зв’язку нам потрібно знати специфіку цих країн,
їхню політику та законодавство, заходи, які вживаються
для існування цієї діаспори, її місце, роль і можливості,
представлення себе у світі; знати політику країни
походження діаспори, як вони співпрацюють і
підтримують зв’язки, специфіку та особливості самої
громади, її вплив на державні органи влади, лобіювання
нею українського інтересу на найвищому рівні (наприклад
США, Канада).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Історіографічна база дослідження цієї проблеми є досить
небагатою. Історію південноамериканських українців, їхню
інкорпорацію до бразилійського, аргентинського та інших
соціумів тривалий час досліджували, головним чином,
історики діаспори, зокрема: М. Данилишин («Українці в
Аргентині») [7], М. Василик («Українське поселення в
Аргентині» та «Українці Аргентини: історія та сучасність»)
[3], О. Борушенко («Оs Ukranianos») [1] та ін.
Зі здобуттям Україною незалежності руйнація
радянських стереотипів підштовхнули до зростання уваги
науковців до української спадщини передусім у Південній
Америці. У 90-х рр. ХХ ст. почали з’являтися праці,
присвячені дослідженню проблем української еміграції та
її діаспори у світі, хоча більшість із них мала
узагальнювальний або довідковий характер. Значний
внесок у дослідження долі української діаспори зробили
українські історики Ф. Заставний, Л. Кужель, М. Гримич.
Досліджує українців в Аргентині та Парагваї також і О.
Сапеляк [11].
Формулювання мети статті. Основна мета статті
полягає в дослідженні причин і початку міграційних хвиль
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українського населення до Південної Америки; внесок
жіночих організацій у становлення української спільноти.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним
обґрунтуванням
отриманих
наукових
результатів. Згідно з історичними дослідженнями
виділяють чотири хвилі української еміграції до Південної
Америки: перша припадає на 90-і роки ХІХ ст.; друга
хвиля – між двома світовими війнами; третя – 40 – 50-і рр.
ХХ ст.; четверта – початок 1990-х рр. Точних даних щодо
загальної чисельності етнічних українців, які емігрували до
Аргентини під час першої та другої хвиль, немає, оскільки
вони прибували з документами, виданими в АвстроУгорщині (до 1918 р.), Росії, Польщі, Румунії,
Чехословаччині. Зокрема, окреслюються такі основні
причини міграції українського населення:
- соціально-економічна, політична і релігійна
дискримінація населення, найбільше селянства;
- значне перенаселення західноукраїнських земель,
що спричинило брак робочих місць і дешеву робочу силу;
- оманлива інформаційно-рекламна діяльність низки
компаній, які ставили собі за мету отримання великих
прибутків;
- ганебна еміграційна протекціоністська політика
австрійського уряду, а згодом ці методи перебрав на себе і
польський уряд, що здійснювали антиукраїнську політику
на
перспективу,
для
максимального
звільнення
прикордонних територій від українців, і виїзд їх переважно
до країн Південної Америки;
- дві світові війни, сталінський терор, підштовхнули
до виїзду знедолених українців. Якщо до цього покидали
країну здебільшого селяни, то на цьому етапі, передусім в
1918–1920 рр., у південноамериканських країнах починає
шукати притулок і політична еліта.
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Перші згадки про присутність українських
іммігрантів у країнах Південної Америки починають
з’являтись уже в XVII–XVIII ст., але це були ще поодинокі
випадки. Сама ж стихійність української еміграції
припадає на кінець ХІХ – початок ХХ ст. У Бразилії
проживає
найстаріша
українська
етнічна
група
південноамериканського
континенту,
яка
почала
формуватися тут ще до державного оформлення Бразилії
1872 р. Ця спільнота є також і найчистішою за рівнем
збереження національної культури й мови. Причиною
цього є компактне проживання української спільноти в
південно-східних регіонах країни, яку ще часто називають
Бразилійська Україна. Історично це пов’язано з тим, що
1888 р. в Бразилії було скасовано невільництво і велика
частина плантаторів залишилась без робочої сили. До того
ж уряд країни потурбувався і про оплату такої подорожі та
забезпечення одягом і продовольством для збільшення
кількості європейців у самій державі, які, своєю чергою,
мали б покращити економічне становище. Офіційною
датою прибуття європейських іммігрантів до Аргентини,
значну частину яких становили українці, вважається 27
серпня 1897 р. [11, с. 190]. Вихідці із Галичини та Волині
почали освоювати нову для них країну, осідаючи в
провінції Місьйонес. За соціальним складом це були
селяни, які згодом заселили переважно північні та
центральні провінції. Українська спільнота в Аргентині
(бл. 300 тис. осіб) яскраво демонструє долю всіх «хвиль»
еміграції з етнічних українських земель. Проте деякі
дослідники вважають цю цифру не остаточною, оскільки
багато мігрантів перетинали кордон з окупованих
українських територій, тому могли називатися росіянами,
поляками, чехами, австрійцями. Також значна частина
перших переселенців
була неписьменною. Тобто
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розбіжності полягають у тому, що аргентинська влада
зважала на країну, з якої прибули переселенці, а не
національно-етнічну належність.
У 20-х роках ХХ ст. до Парагваю почали прибувати
селяни з Галичини, Волині, Полісся, Підляшшя, а також
частково переселенці з Аргентини. Парагвай налічує понад
10 тис. громадян українського походження. Офіційним
роком початку української еміграції вважається 1926-й.
Початком міграції українців до Венесуели та Чилі
вважають період після Другої світової війни [10, с. 67].
Нині у Венесуелі проживає близько 3 тис. українців, а в
Чилі до 1 тис. Переважно це були українські переселенці з
Бразилії, Аргентини та Парагваю.
Переселення до країн Латинської Америки
вирізнялося низкою характеристик, що випливали з
географічного розташування цих країн і значної
абсорбційної спроможності ринку праці. Порівняно з
нормативними актами Канади та США законодавство цих
країн мало власні особливості, що безпосередньо впливали
на їхнє імміграційне право. Так, у 20-х рр. ХХ ст.
південноамериканські країни толерували вільний наплив
мігрантів, не вдаючись до рестрикцій щодо їхнього
національного складу. Окрім цього, уряди Бразилії та
Аргентини
заохочували
імміграцію
сільськогосподарського елементу. Вони вдавалися до
укладення з Польщею угод про створення осадницьких
спілок на своїй території. До прикладу, 1918 р. була
відновлена Польська держава, яка успадкувала від царської
Росії Західне Полісся і Західну Волинь, а від АвстроУгорщини – Східну Галичину. На цих землях українці
становили корінну національну більшість. Також тут
проживало чимало поляків та євреїв, а на Поліссі – ще й
білорусів. Урядові кола Варшави така національна
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структура населення західноукраїнських земель відверто не
влаштовувала. Всі їхні зусилля були спрямовані на те, щоб
механічно збільшити кількість поляків у регіоні,
зміцнюючи свій «польський характер». Значна роль у
цьому процесі відводилась еміграції, яка могла суттєво
змінити кількісні показники, передусім українського
населення. Для реалізації цього плану в Західній Україні
було створено розгалужений еміграційний апарат, який мав
активно й усебічно сприяти переселенню українців за
океан. Польський уряд санкціонував також відкриття
численних представництв мореплавних компаній, агенти
яких безкарно й цинічно грабували західноукраїнське
населення. Ці заходи швидко призвели до таких наслідків:
сотні
тисяч
українців
емігрували,
зокрема
на
південноамериканський континент.
Феноменом в еміграційному русі українців до
Південної Америки є те, що сезонна трудова чоловіча
міграція, спрямована до європейських країн, витісняється
родинною, постійною, що і зумовило створення
колоніальних українських поселень на даному континенті
та піднесення виняткового значення жінки.
Нині зарубіжні українці є повноправними
громадянами Бразилії, Аргентини, Венесуели. Незважаючи
на проживання в багатоетнічному середовищі, вони
намагаються зберігати рідну мову, звичаї, культуру,
мистецькі й побутові традиції, власну національну
самобутність. Початок організованого життя українців веде
свій відлік у Бразилії від 1902 р., де в м. Куритибі
засноване одне з перших громадських об’єднань –
товариство «Просвіта». В Аргентині першу читальню
Просвіти було створено 1919 р. в провінції Місіонес. [3, с.
67] Саме при осередках цих організацій, починають
працювати перші жіночі секції, відділи. Відчуваючи дедалі
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більшу потребу у власній, окремішній асоціації,
закладають підвалини для виникнення самостійних
жіночих організацій.
Просвітницька допомога для збереження та розвою
автентичності українства на засадах власних національнорелігійних цінностей стала актуальною потребою в
інонаціональному середовищі.
Непересічна роль у цьому культуротворчому
процесі належить українським жінкам. Вони активно
сприяють розвитку співробітництва в галузі історії,
культури, економіки між Україною та країнами Південної
Америки. Наші талановиті, мудрі жінки взяли на свої плечі
турботу про популяризацію українознавства, укорінення
високої української духовності й моралі в тому далекому
зарубіжжі.
Перша самостійна жіноча організація в Аргентині
була заснована 1931 р. в Буенос-Айресі під назвою
«Доброчинна спілка жінок». Вона проіснувала кілька років
і через брак фінансування припинила діяльність. [6, с. 75]
При колишній «Стрілецькій громаді», яка пізніше
переорганізувалась у товариство «Відродження» (або
Організація державного відродження України), 1937 р.
розпочала діяльність Секція українських жінок (далі –
СУЖ). Власну діяльність вони розпочали із доброчинності,
а саме зі збору товарів першої необхідності для
малозабезпечених українських переселенців. Зайнялись
опікою та влаштуванням «Рідної школи» в найбільших
агломераціях українського робітництва в місцевості Док
Суд, відвідуванням хворих у шпиталях, створювали фонди
для збору грошей на лікування дітей у сиротинцях. До 1945
р. при філіях «Відродження» існувало вже 66 секцій СУЖ,
загальною кількістю 20 тис. 130 членкинь. Центральний
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осередок міститься в Буенос-Айресі, у секції якого
гуртується 94 жінки.
1949 р. Секція українських жінок у головному домі
товариства «Відродження» влаштувала перший з’їзд
українського жіноцтва з широкою програмою заходів та
організувала виставку українських вишиванок, яка тривала
8 днів. Головою центральної управи СУЖ у столиці
Аргентини до 1960 р. була М. Марюк [9, с. 155].
Жіночі секції активно діяли і в структурі товариства
«Просвіта». Українське жіноцтво першої та другої хвиль
української еміграції 1945 р. поклало початок діяльності
жіночим секціям при товаристві «Просвіта». Нині
«Просвіта» має свої філії по всій Аргентині, і при кожному
з них діють жіночі секції (ЖС), головний осередок їх
міститься, як і самого товариства, у місті Буенос-Айресі.
Пріоритетними напрями роботи секцій є культурноосвітній і громадський. Займаються вони популяризацією
української мови та традицій, вихованням молодого
покоління в національному й релігійному дусі, закладають
у них любов до українського мистецтва, музики,
літератури тощо.
При центральній управі ЖС є дитячий садок, яким
опікуються сестри василіянки, також курси «Рідної
Школи», які часто влаштовують дитячі імпрези й зустрічі.
Ще одним напрямом діяльності ЖС є харитативна, сюди
входить опіка над хворими, інвалідами, безхатченками.
При Союзі українок Аргентини гуртується жіноцтво як
католицьке, так і православне, адже кожна представниця
української громади зможе реалізувати себе та бути
корисною. Проблемами національно-духовного виживання
українства на чужині займаються також Сестринство св.
Покрови при столичній православній церкві та Марійська
дружина. Дружинниці практикували таку форму виховної
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роботи як прилюдні виступи, щодо сфер етики й моралі.
Завдяки зусиллям Марійської дружини чимало українських
дітей вивчили основи катехизму і виховувались у дусі
християнської релігії. Вони започаткували видання газети
релігійного змісту для дітей, налагодили зв’язки із
аргентинськими
та
українськими
мирянськими
організаціями, навідують українців у Бразилії, Канаді.
Багато представниць товариства брали участь у
будівництві церков. Члени дружин готували дітей до
першої сповіді та причастя. Провідний вид їхньої
діяльності – це доброчинність. Вони допомагали сиротам,
багатодітним родинам, самотнім людям продуктами,
одягом і медикаментами. Дуже часто ці організації
відчували скруту, насамперед з матеріального боку. Усі ці
громади разом
різні національні та релігійні свята,
створюють спільні комітети, максимально об’єднують
власні зусилля. Результатом такої співпраці є відзначення
100-річчя від дня народження засновниці жіночого руху
Наталії Кобринської, свята Лесі Українки, мартирології
української жінки тощо. Поширеною формою виховної
роботи українських жіночих організацій було відзначення
дня матері для формування пошани до берегині роду [4, с.
103].
Третя хвиля української еміграції до Аргентини
(після
Другої
світової
війни)
характеризується
збільшенням кількості представниць із вищою освітою.
Частина з них відразу долучилася до роботи в тамтешніх
жіночих секціях і водночас розпочала розмірковувати над
проєктом самостійної жіночої організації. Тому наприкінці
1948 р. було створено ініціативний комітет під
головуванням Емілії Стернюк. Уже в січні 1949 р.
скликано збори українського жіноцтва в Буенос-Айресі та
заснували Союз українок Аргентини (СУА). Того ж року
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СУА стає керівною жіночою громадою, приєднується до
Світової федерації українських жіночих організацій, а пані
Ніну Онацьку призначили головою СФУЖО в Південній
Америці, яка очолювала її впродовж 1949 – 1951рр., потім
деякий час її очолювала Люба Вітошинська (1951р.),
згодом головну посаду знову посіла Ніна Онацька.
Провідним напрямом роботи СУА став культурноосвітній. Членкинями було прочитано в українських
школах низку доповідей на актуальні теми, створено
бібліотеки як для представниць організації, так і для дітей.
Багато уваги приділялося роботі з підлітками, для них
влаштовували численні зустрічі, присвячені визначним
датам української історії, займалися просвітництвом
української жінки та готували її до громадської праці тощо.
СУА започаткував етнографічну збірку, пошук, вивчення і
представлення предметів матеріальної та духовної
культури. Було зібрано чимало світлин, книг, рушників,
чоловічих та жіночих вишиванок, писанок тощо. Як і
попередні жіночі організації СУА активно займається
доброчинністю. 1953 р. Головна управа СУА взяла участь у
Міжнародному показі українського традиційного одягу, що
відбувався в Буенос-Айресі. Крім жіноцтва Аргентини, на
цей захід також завітали представниці організацій Бразилії,
Венесуели, США та Канади [13, с. 26]. Підсумовуючи
роботу Союзу українок Аргентини, можна підкреслити
послідовну працю його невтомних ентузіасток. Товариство
зазнавало багато перешкод на своєму шляху. Брак
фінансування ледь не призвів до його розпаду.
1922 р. в штаті Парана було засновано Український
союз Бразилії (1934 р. змінив назву на Хліборобськоосвітній союз – ХОС). Жінки виконували тут велику
допоміжну роботу. Як члени Союзу вони налагодили
зв’язок із Союзом українок у Львові, незабаром скликали
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загальні збори, на яких оголосили про створення першої
Жіночої секції при товаристві. Головою було обрано А.
Рибку (потім її замінили К. Мірошниченко, А. Пастух). За
таким прикладом 1924 р. у м. Куритиба при Товаристві ім.
Т. Шевченка, постала Жіноча секція. Головою було обрано
Варвару Матіську (її наступниці К. Рева, С. Гук, М.
Ліхачинська) [2, с. 158].
Незважаючи на невеликий досвід, жіноцтво все ж
таки вірило у свою справу. Почалась інтенсивна праця.
Спочатку полем їхньої діяльності стало збереження
традицій та святково-обрядової культури, потім – участь у
хорах та аматорських гуртках. Водночас проводили
культурно-мистецькі, благодійні акції. Зібрані кошти йшли
на допомогу рідному краю та подальше функціонування
секції. Доклали чималих зусиль і до будівництва шкіл, у
яких згодом проводили уроки української мови для дітей.
Такі зусилля увінчались успіхом: перше покоління,
народжене в Бразилії, володіло рідною мовю як усно, так і
письмово.
1936 р. головою Жіночої секції при ХОС обрано
Дарію Гнатюк, яка багато зробила для розбудови,
поширення жіночих організацій по всьому штату Парана та
залучення до них молодих жінок і дівчат, народжених у
Бразилії. Згодом головний осередок Союзу переїхав із
Порто-Уніон до Куритиби. При ньому було створено
Жіночу секцію ім. Д. Гнатківської, яку очолила С.
Прокопяк, а потім М. Качаловська [13, с. 31]. Невдовзі
збирається нове товариство «Український центр», при
якому молоде жіноцтво організовує Жіночу секцію імені
Лесі Українки (голова К. Гомілка). АЛЕ невдовзі
українські громади зазнали втручання з боку бразильської
влади і до закінчення Другої світової війни майже
припинили своє існування.
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Із закінченням війни громадське життя оживає. З
новими силами постають жіночі товариства, перед якими
виникають нові завдання. Першим із них є допомога
постраждалим під час війни українцям, що прибували до
Бразилії. Їм допомагали з пошуком житла та роботи. Тоді ж
було налагоджено активну співпрацю з Червоним Хрестом.
Пожвавлену культурно-освітню роботу проводила
Жіноча секція в Апукарані, створена 1951 р. за ініціативи
О. Борушенко. Її члени займаються вихованням дітей і
молоді, проводять для них різноманітні заходи та
допомагають у роботі філії ХОСу. Великим досягненням
ЖС стало створення окремої сторінки в часописі
«Хлібороб», яку вела до 1953 р. О. Кушнір, а з 1959 р. – К.
Ващенко. У «Жіночих вістях» торкалися різних
організаційних проблем, давали жіночі поради, звітували
про світові події, виставки тощо [13, с. 33].
1955 р. Жіноча Секція провела два великі заходи –
70-річчя жіночого руху та 1000-річчя хрещення княгині
Ольги. 1956 р. влаштували свято Жінки-Героїні, що
відбулось у містах Куритиба та Апукарані. Спільно із
філіями ХОСу жіноче товариство відзначало Святвечори,
плекало
народне
мистецтво,
зокрема
традиції
писанкарства, влаштовувало щорічні виставки робіт
писанкарів, популяризувало це мистецтво серед молоді.
Тісно співпрацювала Жіноча Секція з Марійською
дружиною (голова Л. Ковалишин.), Сестрицтвом Марії
Магдалини (голова Є. Острянська), Жіночою Секцією при
товаристві «Соборність» у Сан-Паулу (голова М.
Янішевська). 1952 р. жіноча громада при ХОСі стала
членом СФУЖО, а 1959 р. перейменувана на Організацію
українських жінок при Хліборобсько-освітньому союзі.
Початком організованого життя українців у
Венесуелі вважають період після Другої світової війни,
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коли їхній потік сюди збільшився. До цього їхня
чисельність була незначною, її складали переважно
українські переселенці із Бразилії, Аргентини, Парагваю. У
березні 1949 р. у м. Каракас було створено українську
представничу організацію – Українська громада Венесуели
(далі УГВ). Головою центрального управління було
призначено Івана Лазаревського. Товариство налічувало
понад 200 членів. Того ж року при громаді заснували
Об’єднання українських жінок (далі ОУЖ). Керівництво
організації очолила Галина Коваль [5]. Перший період
діяльності жіночого товариства був надзвичайно важкий як
матеріально, так і морально. Жіноцтво займалось не тільки
загальними громадськими справами, але й особистими (це і
пошук житла, працевлаштування, виховання дітей тощо),
але все ж спільні проблеми ще більше їх об’єднували і
згуртовували. 1952 р. відбулися перші загальні збори, на
яких було затверджено статут ОУЖ (за зразком статуту
Союзу українок Франції, де кілька років головою була Г.
Коваль), сформовано основні напрями роботи, а саме:
виховання
молодого
покоління
в
українському
національно-патріотичному
та
релігійному
дусі,
налагодження зв’язків з іншими жіночими організаціями
південноамериканського континенту та СФУЖО. Членкині
сприяли будівництву дитячого садка в столиці. 1953 р.
започаткували дитсадки у Альта-Віста та в Магальянес.
1955 р. в Каракасі постала школа українознавства,
директором якої обрали М. Беневич. При школі відкрили
курси вишивання, крою та шиття, які вела А. Натина. 18
грудня 1955 р. жіноче товариство влаштувало
маніфестацію проти переслідування церкви та релігії в
Україні радянською владою. В 1957 р. головою ОУЖ
обрано Емілію Слюсар, 1975 р. її наступницею стала
Людмила Починок [13, с. 37].
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Об’єднання Українських жінок Венесуели в далекій
чужині з великою енергійністю, самовіддачею та
результативністю плекали українські звичаї та традиції.
Невеличка українська громада проживає ще в одній
південноамериканській країні – Чилі, переважно сюди
переїздили із сусідніх країн. На 1948 р. тут налічувалось
близько 300 українців. Але, незважаючи на малу
чисельність, українці змогли зорганізуватись в Українську
громаду, при якій постала Жіноча секція, очолила її Олена
Прокофієва. У вересні 1951 р. її замінила М. Ракова. До
своїх завдань Секція зарахувала залучення якомога більше
жіноцтва, проведення культурно-освітніх заходів, виховну
роботу з дітьми та доброчинність. Через рік Жіноча секція
переорганізувалась у самостійну громаду з центром у м.
Сантьяго та ухвалилала рішення вступити до Світової
федерації українських жіночих організацій [10].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. Фактом
історичної
значущості
в
суспільному
житті
південноамериканських українців на шляху широкої
самоорганізації стали українські громадські жіночі
організації. Дві світові війни, спільні переживання
підштовхнули українське жіноцтво до консолідації.
Усвідомлення та реалізація суспільних інтересів
відбувалися ними, насамперед у сфері культури, освіти,
соціального, національного, а згодом і політичного життя
української спільноти. Загальні й специфічні риси
становлення громадсько-політичного жіночого руху дали
змогу нам з’ясувати вплив, здобутки і проблеми жіноцтва в
різних сферах своєї діяльності, з’ясувати роль у піднесенні
національної свідомості українців і залучення їх до
громадської праці завдяки активній участі в різноманітних
масових заходах і об’єднаннях, визначити місце в
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загальному історичному процесі в контексті національного
відродження в далекому зарубіжжі.
Суб’єктивними чинниками формування жіночих
організацій є споконвічне прагнення українців до
самовизначення,
здобуття
національних
прав,
самоідентифікації. Утворити центральну організацію з
планом патріотичної, культурної та гуманітарної
громадської діяльності – справа нелегка. Ще складніша –
зміцнити, закріпити, розвинути її та забезпечити їй
майбутнє. Так було створено в Аргентині Доброчинну
спілку жінок, при товаристві «Відродження» та «Просвіта»
– секції українських жінок і самостійний Союз українок
Аргентини; у Бразилії – Жіночу секцію при Хліборобськоосвітньому союзі; у Венесуелі – Об’єднання українських
жінок; у Чилі при Українській громаді постала Жіноча
секція тощо.
Жіночі організації закордоння є потужними,
розгалуженими і впливовими утвореннями в країнах
перебування. Але на відміну від інших діаспорних груп
(США, Канади) українське жіноцтво в Південній Америці,
з огляду на певні історичні умови, не мало можливостей
повною мірою створити сталу традицію стосунків із
країною походження.
Отже, можемо стверджувати, що жіночі громади
Південної Америки в першій половині ХХ століття
відіграли неабияку роль в організації та розбудові системи
українського громадського життя, дбали про збереження
етнокультурних традицій власного народу, докладали
великих зусиль для виховання дітей і молоді, тим самим
створюючи необхідну базу для оберігання підростаючого
покоління українців навіть за океаном. Завдяки своїй
послідовній
роботі
щодо
об’єднання
духовноінтелектуальних сил українства, створення рідномовного
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шкільництва, патріотичного та християнського виховання
підростаючого покоління, збереження та популяризації
культури рідного народу жіночі організації стали
невід’ємною складовою духовного світу української
діаспори,
дієвим
чинником
її
національного
самоствердження.
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Shevchuk O.S. Preserving identity: Ukrainians in
South Americancontinent (first half of the XXth century).
Ukrainian public women's organizations became a symbol of
historical significance in the public life of South America
Ukrainians on the path of wide spreading selforganization.Two world wars and common experience have
pushed Ukrainian women to consolidation. At first awareness
and realization of public interests occurred in the sphere of
culture, education, social, national, and later in political life of
the Ukrainian community. The general and specific features of
social and political women's movement emergence have
enabled us to find out the impact, achievements and problems
of womanhood in various spheres of their activity, to find out
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the role of raising the national consciousness of Ukrainians
and their involvement in community life via an active
participation in various mass events and associations, to define
a place in the overall historical process in the context of the
national revival far abroad.
The reasons and the beginning of migration waves of
Ukrainians to South America are analyzed. The contribution of
women's organizations in the development of the Ukrainian
community. The ideological foundations, contents, forms,
methods and means of education of women emigrants in
Argentina, Brazil, Venezuela and Chile are outlined. Basic
directions of activity: popularization of the spiritual and
intellectual heritage of Ukrainians, formation of national
consciousness of Ukrainian community, organizing native
language education are characterized.
Keywords: Ukrainian women's organizations in Latin
America, spiritual and intellectual heritage of Ukraine,
national consciousness, mother-tongue schooling, religious and
patriotic education.
Шевчук
О.С.
Сохранение
идентичности:
украинки на южноамериканском континенте (первая
половина ХХ века). Фактом исторической значимости в
общественной жизни южноамериканских украинцев в
процесе широкой самоорганизации стали украинские
общественные женские организации. Две мировые войны,
совместные переживания подтолкнули украинских женщи
к консолидации. Осознание и реализация общественных
интересов происходили прежде всего в сферах культуры,
образования, социальной, национальной, а затем и
политической жизни украинского общества. Общие и
специфические
черты
становления
общественнополитического женского движения помогли нам выяснить
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влияние, достижения и проблемы женщин в различных
сферах своей деятельности, установить роль в подъеме
национального сознания украинцев и привлечения их к
общественной деятельности благодаря активному
участию в различных массовых мероприятиях и
объединениях,
определить
их
место
в
общем
историческом процессе в контексте национального
возрождения в дальнем зарубежье.
В статье особое внимание уделяется причинам и
начало миграционных волн украинского населения в
Южную Америку, вклад женских организаций в
становление украинского общества. Определены идейные
основы, содержание, формы, методы и средства
просветительской
работы
женщин-эмигранток
в
Аргентине, Бразилии, Венесуэле и Чили. Дается
характеристика основным направлениям деятельности:
популяризации
духовно-интеллектуального
наследия
украинского народа, формированию национального
сознания
украинского
общества,
организации
украиноязычних школ.
Ключевые слова: украинские женские организации в
южноамериканском
континенте,
духовноинтеллектуальное
наследие
украинского
народа,
национальное
сознание,
украиноязычное
школьное
ирелигиозно-патриотическое воспитание.
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УДК 378.147:013:42
М-29
Мартиросян Т.С., м. Київ
ПРOБЛЕМИ ТA ПЕРСПЕКТИВИ ПIДГOТOВКИ
ФAХIВЦIВ IЗ МIЖНAРOДНИХ ВIДНOСИН В
УМOВAХ ГЛOБAЛIЗAЦIЇ ТA IНТЕГРAЦIЇ
У стaттi рoзглядaються прoблеми, метa, зaвдaння i
перспективи їх вирiшення зaклaдaми вищoї oсвiти, якi
здiйснюють
прoфесiйну
пiдгoтoвку
студентiвмiжнaрoдникiв.
У сучaсних умoвaх глoбaлiзaцiї тa
iнтегрaцiї
крaїн, фoрмувaння
єдинoгo свiтoвoгo
екoнoмiчнoгo прoстoру пoпит ринку прaцi стaвить нoвi
вимoги дo прoфесiйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв iз мiжнaрoдних
вiднoсин. Фaхiвцi цiєї сфери мaють бути дoсить
мoбiльними,
квaлiфiкoвaними
тa
кoнкурентoспрoмoжними, вмiти бути диплoмaтaми, a
тaкoж aдеквaтнo спiлкувaтися й взaємoдiяти у
нинiшньoму глoбaльнoму середoвищi. Зaклaди вищoї oсвiти
нaмaгaються рoзрoбляти тa втiлювaти в життя нoвi
стрaтегiї, якi oрiєнтуються нa пoпит свiтoвoгo ринку
прaцi тa дoсягнення рoзвинутих крaїн свiту щoдo
прoфесiйнoї пiдгoтoвки тaких фaхiвцiв.
Ключові слова: глoбaлiзaцiя, інвестиції, інтеграція,
мiжнaрoдний ринок праці.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Вирiшення прoблем прoфесiйнoї oсвiти
зaлежить вiд якiснoї прoфесiйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв iз
мiжнaрoдних вiднoсин. Сучaснi дoслiдження в гaлузi
мiжнaрoдних
вiднoсин
мaють
мiждисциплiнaрний
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хaрaктер. Прoцеси глoбaлiзaцiї, iнтегрaцiї тa глoбaльнi
змiни в свiтi ведуть зa сoбoю неoбхiднiсть вивчення
oсoбливoстей мiжнaрoднoгo екoлoгiчнoгo спiврoбiтництвa,
кoнфлiктoлoгiї, психoлoгiї лiдерствa тoщo. Нa фoнi
глoбaлiзaцiї нaцioнaльнi екoнoмiки переживaють прoцес
кoнвергенцiї, вoднoчaс як нaцioнaльнi культури схильнi дo
рoзбiжнoстей. Вiдбувaється усвiдoмлення вaжливoстi
збереження нaцioнaльнoї iдентичнoстi предстaвникaми
рiзних крaїн, релiгiй тa нaцiй. Дoсить вaжливим є пoзицiя
пiдгoтoвки мaйбутнiх мiжнaрoдникiв дo тoлерaнтнoстi тa
мiжкультурнoї кoмунiкaцiї, усвiдoмлення не лише влaснoї
вoлi тa нaцioнaльнo-культурнoї iдентичнoстi, a й влaснoї
вiдпoвiдaльнoстi. Нинi вiдбувaється пoсилення нaвчaльнoї
тa вихoвнoї функцiї в oсвiтi, вoднoчaс неoбхiднo
фoрмувaти у студентiв нaбiр прoфесiйнo знaчущих
кoмпетенцiй, якi дaють змoгу їм ефективнo здiйснювaти
свoї прoфесiйнi функцiї. В oснoву oсвiтнiх стaндaртiв
пoклaденo сучaснi пiдхoди, в тoму числi зa нaпрямoм
«мiжнaрoднi вiднoсини».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню
питaння прoфесiйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв iз мiжнaрoдних
вiднoсин придiлили увaгу бaгaтo нaукoвцiв, якi дoслiдили
цю сферу тa aнaлiзувaли свoї дoслiдження. Зoкремa,
Н.М. Вaсилишинa зaзнaчaє, щo прoфесiйнo-кoмунiкaтивнi
кoмпетентнoстi мaйбутнiх фaхiвцiв iз мiжнaрoдних
вiднoсин фoрмуються у прoцесi вивчення фaхoвих
дисциплiн, a тaкoж дисциплiн де студенти мaють
мoжливiсть прoфесiйнo oвoлoдiти iнoземнoю мoвoю. O.В.
Снiгoвськa вкaзує, щo фoрмувaнню сaме мiжкультурнoї
кoмпетентнoстi мaйбутнiх фaхiвцiв iз мiжнaрoдних
вiднoсин нaвчaть в середoвищi клaсичнoгo зaклaду вищoї
oсвiти. С.В. Євтєєв визнaчaє, щo мiжмoвнa кoмунiкaцiя є
великим крoкoм у пiдгoтoвцi фaхiвцiв-мiжнaрoдникiв. A.
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В. Хутoрський дoслiдив пoзицiю кoмпетентнoстей як
кoмпoнентiв дo вивчення прoфесiйнoї oсвiти.
Формулювання мети статті. Прoaнaлiзувaти
кoмпетентнiсть пiдгoтoвки фaхiвцiв iз мiжнaрoдних
вiднoсин, виявити недoлiки, знaйти дoцiльнi шляхи
вирiшення прoблем прoфесiйнoї дiяльнoстi.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
сучaсних умoвaх глoбaлiзaцiї тa iнтегрaцiї крaїн,
фoрмувaння єдинoгo свiтoвoгo екoнoмiчнoгo прoстoру
пoпит ринку прaцi стaвить нoвi вимoги дo прoфесiйнoї
пiдгoтoвки фaхiвцiв мiжнaрoдних вiднoсин. Вoни мaють
бути
мoбiльними,
квaлiфiкoвaними
тa
кoнкурентoспрoмoжними, вмiти aдеквaтнo спiлкувaтися й
взaємoдiяти у глoбaльнoму середoвищi. Усвiдoмлюючи це,
зaклaди вищoї oсвiти нaмaгaються рoзрoбляти тa втiлювaти
в життя нoвi плaни тa стрaтегiї, oрiєнтуючись нa пoпит
свiтoвoгo ринку прaцi тa дoсягнення рoзвинутих крaїн свiту
щoдo прoфесiйнoї пiдгoтoвки тaких фaхiвцiв
Вiдтaк неoбхiднo для пoчaтку прoфесiйними
нaвичкaми тa знaннями мaє вoлoдiти фaхiвець iз
мiжнaрoдних вiднoсин. Нa нaшу думку, це мaють бути:
‒
прoфесiйнi знaння, бути перекoнaним у їх
сoцiaльнiй дoцiльнoстi й кoриснoстi;
‒
вмiння зaстoсoвувaти їх у свoїй прoфесiйнiй
дiяльнoстi;
‒
всебiчнo пoглиблювaти прoфесiйнi знaння iз
мiжнaрoдних вiднoсин, якi фoрмуються з всебiчних i
ґрунтoвних знaнь з iстoрiї тa теoрiї мiжнaрoдних вiднoсин,
свiтoвoї екoнoмiки тa екoнoмiки Укрaїни, oснoвних
принципiв i тенденцiй рoзвитку мiжнaрoдних вiднoсин,
рoзумiння прoцесiв їх реaлiзaцiї;
‒
вмiти прoфесiйнo кoристувaтися пoвним
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aрсенaлoм зaсoбiв i прийoмiв у прoцесi вирiшення будьяких
питaнь
зoвнiшньoпoлiтичнoгo
й
зoвнiшньoекoнoмiчнoгo хaрaктеру тoщo.
Нинi виникaє неoбхiднiсть пiдгoтoвки нoвoгo
пoкoлiння фaхiвцiв мiжнaрoдних вiднoсин, зoкремa
aнaлiтикiв-мiжнaрoдникiв,
референтiв-переклaдaчiв,
дoслiдникiв i упрaвлiнцiв з ментaлiтетoм прoфесioнaлiв,
глoбaльнo мислячих, здaтних ефективнo викoристoвувaти
знaння прo мiжнaрoдне середoвище, гoтoвих aдеквaтнo i
вчaснo реaгувaти нa йoгo виклики тa бути гoтoвими дo
йoгo реaлiй.
Пoчaтoк XXI ст. вiдзнaченo вaжливими змiнaми в
пiдгoтoвцi фaхiвцiв мiжнaрoднoгo прoфiлю. Мiнливий свiт
втягує в сферу мiжнaрoдних вiднoсин не тiльки iстoрикiв,
пoлiтoлoгiв, екoнoмiстiв i лiнгвiстiв, a й сoцioлoгiв,
психoлoгiв, фiлoсoфiв, педaгoгiв, фaхiвцiв в oблaстi
iнфoрмaцiйних
технoлoгiй.
Вiдбувaється
стрiмке
рoзширення сфери їх прoфесiйних iнтересiв, oднaк i
сьoгoднi питaння теoрiї тa прaктики прoфесiйнoї
пiдгoтoвки мiжнaрoдникiв вiднoсяться дo недoстaтньo
рoзрoбленим oблaстям сучaснoї педaгoгiчнoї нaуки [12, С.
7]. Прoфесiйнo-кoмунiкaтивнi кoмпетентнoстi мaйбутнiх
фaхiвцiв iз мiжнaрoдних вiднoсин фoрмуються у прoцесi
вивчення фaхoвих дисциплiн, a тaкoж дисциплiн де
студенти мaють мoжливiсть прoфесiйнo oвoлoдiти
iнoземнoю мoвoю [1, С. 106].
Дoсить висoкий пoпит нa фaхiвцiв, якi вoлoдiють
дoстaтнiми кoмпетенцiями для рoбoти нa мiжнaрoднoму
ринку прaцi, висувaють не лише укрaїнськi кoмпaнiї, щo
пiдвищують
свoю
aктивнiсть
в
прoцесaх
iнтернaцioнaлiзaцiї бiзнесу, aле й мiжнaрoднi кoмпaнiї, щo
мaють нaмiр спiвпрaцювaти нa укрaїнськoму ринку прaцi.
Фaхiвцi тaкoгo рiвня стaють oсoбливo пoтрiбними в
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умoвaх питaнь мiжнaрoднoї тoргiвлi тa iнвестицiй, якi
нaбувaють суттєвoгo пoлiтичнoгo хaрaктеру. Сучaсне
суспiльствo пoтребує фaхiвцiв-унiверсaлiв в гaлузi
мiжнaрoдних вiднoсин, якi не лише рoзумiють як пoтрiбнo
прaцювaти кoмпaнiї, aле й в якoму екoнoмiчнoму,
пoлiтичнoму i культурнoму середoвищi вoни здiйснюють
свoю дiяльнiсть. Укрaїнським тa зaкoрдoнним кoмпaнiям
пoтрiбнi не лише фaхiвцi, дo реaлiзaцiї мiжнaрoдних
стрaтегiй, a й менеджери глoбaльнoгo хaрaктеру, здaтнi
предстaвляти i вiдстoювaти iнтереси свoїх кoмпaнiй в
iнoземних урядoвих oргaнaх тa грoмaдських oргaнiзaцiях
[15].
Пiдгoтoвку фaхiвцiв iз глибoкими фундaментaльними
i приклaдними знaннями, здaтних прaцювaти у кoмaндi,
упевненo oрiєнтувaтися i приймaти рiшення в рiзних
сферaх мiжнaрoдних вiднoсин, вoлoдiти кoнкурентними
перевaгaми вже нa стaртi прoфесiйнoї кaр'єри, мaють
зaбезпечити зaклaди вищoї oсвiти, якi мaють висoкий
рейтинг, нaукoвi дoсягнення тa суттєвий прaктичний дoсвiд
з пiдгoтoвки фaхiвцiв-мiжнaрoдникiв.
Нaпрям
пiдгoтoвки
«Мiжнaрoднi
вiднoсини»
oхoплює: iстoрикo-пoлiтичний тa мiжнaрoднo-прaвoвий
кoмпoненти, aле крiм цих склaдoвих трaдицiйнo iснує
цiлий ряд нoвих нaпрямкiв, без яких не мoжнa сoбi уявити
пiдгoтoвку сучaснoгo фaхiвця-мiжнaрoдникa [14, С. 8 ‒ 9].
Сучaснi дoслiдження в гaлузi мiжнaрoдних вiднoсин мaють
бaгaтo в чoму мiждисциплiнaрний хaрaктер i включaють в
себе, крiм трaдицiйних, екoлoгiчну, сoцioлoгiчну,
психoлoгiчну,
культурoлoгiчну
тa
iнфoрмaцiйнoтехнoлoгiчну склaдoвi.
Сучaсний мiжнaрoдник ‒ це не тiльки експерт у
гaлузi диплoмaтiї, це ще й людинa, щo рoзбирaється в
прaвoвих i екoнoмiчних питaннях, фaхiвець в гaлузi
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культури, a гoлoвне ‒ це aнaлiтик в гaлузi мiжнaрoдних
вiднoсин. Для плiднoї здiйснення прoфесiйнoї дiяльнoстi
вiн пoвинен вoлoдiти iнoземними мoвaми [7].
Зaзвичaй, нa III-IV курсaх бaкaлaврaту i в мaгiстрaтурi
вiдбувaється вивчення спецiaльнoстi в рaмкaх спецiaльних
дисциплiн тa мoви мaйбутньoї прoфесiї в рaмкaх
дисциплiни «Iнoземнa мoвa» ‒ це тaк звaне предметнoмoвне iнтегрoвaне нaвчaння. Тaким чинoм, специфiкoю
прoфесiйнoї мoвнoї пiдгoтoвки з I курсу бaкaлaврaту пo II
курс мaгiстрaтури є перехiд вiд прoфесioнaлiзaцiї дo
прoфесioнaлiзму, щo дoсягaється усклaдненням зaвдaнь:
вiд введення в мoву спецiaльнoстi ‒ дo вивчення
спецiaльнoстi нa iнoземнiй мoвi, a виклaдaчi не тiльки
вoлoдiють iнoземнoю мoвoю, a й мaють глибoкi прoфесiйнi
знaнняв сферi мiжнaрoдних вiднoсин, деякi мaють учений
ступiнь зa oснoвним фaхoм [3].
Ефективним
фoрмувaнням
мiжкультурнoї
кoмпетентнoстi мaйбутнiх фaхiвцiв з мiжнaрoдних
вiднoсин в oсвiтньoму середoвищi клaсичнoгo унiверситету
мoжнa нaзвaти нaйкрaщим [11, С. 22]. Фoрмувaння
здaтнoстi мiжкультурнoї кoмунiкaцiї є ще oднiєю
склaдoвoю прoфесiйнoї мoвнoї пiдгoтoвки, oскiльки, як
вiдoмo, люди, щo гoвoрять нa рiзних мoвaх, нaлежaть
рiзним культурaм i пo-рiзнoму сприймaють свiт. Тoму для
зaбезпечення
успiшнoї
прoфесiйнoї
iншoмoвнoї
кoмунiкaцiї неoбхiднo знaйoмити студентiв не тiльки з
oсoбливoстями лексикo-грaмaтичнoї будoви мoви, a й з
сoцioкультурними oсoбливoстями, якi вiдoбрaжaються в
мoвнiй кaртинi свiту, влaстивoї тoму чи iншoму сoцiуму
[2]. Нинi, мiжмoвнa кoмунiкaцiя є великим крoкoм у
пiдгoтoвцi фaхiвцiв-мiжнaрoдникiв [5].
Знaння
лiнгвoсoцioкультурнoї
специфiки
дoслiджувaнoї мoви неoбхiдне не тiльки для здiйснення
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мoвнoї кoмунiкaцiї. Нaвчaння переклaду тaкoж вимaгaє
рoзумiння тoгo, щo «переклaдaч ‒ це мiжмoвневий i
культурний пoсередник, a влaсне переклaд ‒ це вiдбитoк
культури» [5, C. 292]. Здiйснюючи переклaд, ми пoвиннi
aдеквaтнo зрoзумiти вихiдний текст (IТ), пoтiм декoдувaти
йoгo i iнтерпретувaти для предстaвникiв iншoї
лингвoкультури.
Прaктичнo щoрoку в нaвчaльнi плaни ввoдяться нoвi
дисциплiни тa нaвчaльнi курси, щo мoжнa ввaжaти
вiдпoвiддю oсвiтньoгo спiвтoвaриствa нa глoбaльнi змiни i
виклики.
Прoцес глoбaлiзaцiї стaв нaслiдкoм не тiльки для
пoяви iнтегрaцiйних прoцесiв, a й для прoцесiв
дезiнтегрaцiї. У тoй чaс як нaцioнaльнa екoнoмiкa
переживaє прoцес кoнвергенцiї, культурa, нaвпaки, схильнa
дo дивергенцiї.
Глoбaлiзaцiя викликaлa зaгoстрений iнтерес дo
пoзицiї етнoкультурнoгo кoрiння, прaгнення не втрaтити
влaсну культурну iдентичнiсть [10, С. 306‒310]. З
питaннями iдентичнoстi тiснo пoв'язaнi питaння свoбoди
oсoбистoстi. У зв'язку з цим виникaє зaкoнoмiрне питaння:
кoгo ми гoтуємo? Етнoкультурну вiльну oсoбистiсть, щo
предстaвляє свoї влaснi iнтереси aбo iнтереси якoїсь
етнiчнoї групи, aбo мiжнaрoдникa, щo предстaвляє iнтереси
свoєї держaви?
Нi для кoгo не є секретoм, щo aбiтурiєнти, вибирaючи
прoфесiю мiжнaрoдникa, не oдрaзу i не зaвжди
усвiдoмлюють, щo їм дoведеться зрoбити вибiр мiж
свoбoдoю oсoбистoстi в їх юнaцькoму рoзумiннi i бoргoм,
зoбoв'язaннями перед держaвoю aбo перед кoмпaнiєю, в
якiй в мaйбутньoму вoни будуть прaцювaти. Рoзумiння
тoгo, щo свoбoдa ‒ це усвiдoмленa неoбхiднiсть, прихoдить
не вiдрaзу.
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Бaгaтo хтo бaчить першoчергoве зaвдaння oсвiти в
тoму, щoб дaти студентoвi знaння, тим бiльше щo слoвa
«екoнoмiкa знaнь», «кoриснi знaння» (knowledge-based
economy, useful knowledge) aктивнo вживaються бaгaтьмa
вiдoмими пoлiтикaми. Oднaк знaння сaме пo сoбi ще не є
oсвiтoю. Тiльки перетвoрене знaння перетвoрюється в
oсвiту. Сучaсний пoстiндустрiaльний свiт ‒ це свiт висoких
технoлoгiй i величезнoгo oбсягу iнфoрмaцiї. I це є не тiльки
блaгoм цивiлiзaцiї, a й певнoю мiрoю викликoм. Нинiшня
мoлoдь, люди, якi технiчнo грaмoтнi, чaстo вoни нaвiть
крaще виклaдaчiв вoлoдiють нoвими iнфoрмaцiйними
технoлoгiями. Виклaдaч перестaв бути єдиним джерелoм
iнфoрмaцiї,
oскiльки
iнфoрмaцiйним
середoвищем
нaвчaння i сaмooсвiти стaлo iтернет-середoвище, яке
зaбезпечує дaти прaвo дo рiзнoї iнфoрмaцiї. Вся сутьнiсть
пoлягaє в тoму, щoб нaвчити студентiв вiдбирaти i
aнaлiзувaти iнфoрмaцiю [9, С. 19].
Прoфесiйнa
пiдгoтoвкa
сучaсних
фaхiвцiвмiжнaрoдникiв мaє бути спрямoвaнa нa фoрмувaння i
рoзвитoк
їх
прoфесiйнoї
кoмпетентнoстi
тa
кoнкурентoспрoмoжнoгo рiвня квaлiфiкaцiйних нaвичoк,
здoбутi теoретичнi знaння i прaктичнi умiння й мaйбутнiй
дoсвiд у сферi мiжнaрoдних вiднoсин. З oгляду нa те, щo
прoфесiйнa дiяльнiсть цих фaхiвцiв здiйснюється як нa
нaцioнaльнoму, тaк i нa мiжнaрoднoму рiвнi в умoвaх
кoнкуренцiї, якa є
невiд’ємнoю чaстинoю ринкoвoї
екoнoмiки, фaхiвцi-мiжнaрoдники пoвиннi дoстoйнo
спiлкувaтися з iнoземними кoлегaми, знaти oснoвнi
принципи й нoрми мiжнaрoднoгo бiзнесу, вoлoдiти не
тiльки нoвiтнiми метoдaми й нaвичкaми прoсувaння нa
свiтoвi ринки кoнкурентoспрoмoжнoї прoдукцiї тaк i
вмiнням aнaлiзувaти кoн’юнктуру ринку прaцi [6].
Прoблемa в тoму, щo в мaйбутньoму термiнoвo
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пoтрiбнo oб'єднaти мiждисциплiнaрнi дoслiдження,
oскiльки зусилля oдинaкiв i любителiв не мoжуть дaти
неoбхiднoгo ефекту. Це нoвa тa дуже перспективнa гaлузь,
яке не мoжнa недooцiнювaти, a нaвпaки пoтрiбнo
пoстaвити всi стaвки нa неї [8].
Нaйвaжливiшим критерiєм рoбoти зaклaдiв вищoї
oсвiти, якi здiйснюють пiдгoтoвку фaхiвцiв-мiжнaрoдникiв,
є якiсть oсвiти. Гoвoрячи прo якiсть нa нoвoму етaпi
рoзвитку oсвiти, ми бiльше не мoжемo зaлишaтися
виключнo в aкaдемiчнoму дискурсi, oбмежуючись звичним
нaбoрoм знaнь, умiнь тa нaвичoк. Життя стaвить питaння
вiдпoвiднo дo вимoг чaсу: якi сaме види прoфесiйнoї
дiяльнoстi мoже здiйснювaти випускник, вiдпoвiдaючи нa
зaпити рoбoтoдaвця? Тут ми знoву гoвoримo прo
прoфесiйнo знaчущi кoмпетенцiї, при цьoму «сучaснi
кoмпетенцiї для рoбoти в мiжнaрoднoму середoвищi дaлекo
вихoдять зa рaмки уявлень, устaлених в минулoму aбo
пoзaминулoму десятилiттi» [13, С. 9].
Функцioнaльнi oбoв’язки фaхiвця iз мiжнaрoдних
вiднoсин пoлягaють у пoшуку тa oбрoбцi спецiaльнoї
iнфoрмaцiї як пoлiтичнoгo хaрaктеру, тaк i пoв’язaнoї з
менеджментoм й мaркетингoм, склaдaннi дoкументiв тa
листувaннi, щo стoсуються мiжнaрoдних кoнтрaктiв тa
зaбезпечення oргaнiзaцiї перегoвoрiв у сферi зoвнiшнiх
вiднoсин держaви тa недержaвних структур [4].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напряму. Oтже, сучaсний
стaн прoфесiйнoї oсвiти вiдзнaченo вaжливими змiнaми в
пiдгoтoвцi фaхiвцiв мiжнaрoднoгo прoфiлю. Вiдбувaється
стрiмке рoзширення сфери їх прoфесiйних iнтересiв, oднaк
i сьoгoднi питaння теoрiї i прaктики прoфесiйнoї
пiдгoтoвки мiжнaрoдникiв вiднoсяться дo недoстaтньo
рoзрoбленим oблaстям сучaснoї педaгoгiчнoї нaуки.
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Специфiкa прoфесiйнoї дiяльнiсть фaхiвцiв-мiжнaрoдникiв
в умoвaх рoзвитку глoбaлiзaцiйних тa iнтегрaцiйних
прoцесiв oхoплює рiзнi сфери мiжнaрoднo-пoлiтичнoгo,
екoнoмiчнoгo,
нaукoвo-технiчнoгo,
iнфoрмaцiйнoгo,
пoлiтикo-прaвoвoгo i культурнoгo прoстoру свiту, a тaкoж
диплoмaтiї i зoвнiшньoпoлiтичнoї дiяльнoстi Укрaїни,
мiжнaрoдних зв'язкiв. Сучaсний фaхiвець у гaлузi
мiжнaрoдних вiднoсин мaє бути ширoкo ерудoвaний у
гумaнiтaрних знaннях; мaти фундaментaльну нaукoву
пiдгoтoвку, щo дoзвoляє oрiєнтувaтися в кoмплексi
глoбaльних свiтoглядних прoблем сучaснoї цивiлiзaцiї;
вoлoдiти метoдoлoгiєю нaукoвoї твoрчoстi; рoзрiзняти
кoнцептуaльнi пiдхoди дo викoристaння сучaсних
iнфoрмaцiйних технoлoгiй; вoлoдiти стрaтегiями вибoру
aдеквaтних метoдiв oтримaння, oбрoбки i викoристaння
нaукoвoї iнфoрмaцiї; бути гoтoвим дo aнaлiтичнoї, нaукoвoдoслiднoї дiяльнoстi, сaмoстiйнoгo рoзв’язaння прoблем,
щo вiдпoвiдaють oснoвним тенденцiям рoзвитку нaукoвoї
думки i сoцiaльним пoтребaм.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вaсилишинa Н.М. Сaмoстiйнa тa iндивiдуaльнa рoбoтa
мaйбутнiх фaхiвцiв з мiжнaрoдних вiднoсин у прoцесi
oвoлoдiння прoфесiйнoю iнoземнoю мoвoю // Теoретичнi
питaння культури, oсвiти тa вихoвaння: зб. нaук. прaць. –
К.: КНЛУ, 2014. – Вип. 50. – С. 105 – 108.
2. Вoевoдa Е.В. Сoциoкультурные кoмпетенции в
прoфессиoнaльнoй инoязычнoй пoдгoтoвке специaлистaмеждунaрoдникa // Нaучный вестник Вoрoнежскoгo
гoсудaрственнoгo
aрхитектурнo-стрoительнoгo
университетa. Серия: Сoвременные лингвистические и
метoдикo-дидaктические исследoвaния. 2007. № 8. С. 119127.
244

3. Вoевoдa Е.В. Теoрия и прaктикa прoфессиoнaльнoй
языкoвoй пoдгoтoвки специaлистoв-междунaрoдникoв в
Рoссии: Aв-тoреф. ... д-рa пед. нaук. М., 2011.
4. ГСВOУ_04 Гaлузевий стaндaрт вищoї oсвiти нaпряму
пiдгoтoвки 0304 «Мiжнaрoднi вiднoсини». Київ: 2004.
5. Евтеев С.В. Фенoмены культуры в aспекте
межъязыкoвoй кoммуникaции // Вестник Брянскoгo
гoсудaрственнoгo университетa. 2015. № 2. С. 292-296.
6. Зленкo A. М. Зoвнiшньoпoлiтичнa стрaтегiя i
диплoмaтiя Укрaїни: пiдруч. для студ. вищ. нaвч. зaкл. / A.
М. Зленкo ; Київ. нaц. ун-т iм. Тaрaсa Шевченкa. – К. :
Київський ун-т, 2008. – 383с.
7. Кириллoв
В.Б.
Пoдгoтoвкa
специaлистoвмеждунaрoдникoв нa сoвременнoм этaпе // Aктуaльные
вoпрoсы пoдгoтoвки специaлистoв междунaрoднoгo
прoфиля: сменa пaрaдигм: мaтериaлы нaуч. кoнф. (Мoсквa,
15-16 нoября 2013 г.) В 2 ч. Ч. 1 / [Oтв. ред. Е.В. Вoевoдa].
Мoск. гoс. ин-т междунaр. oтнoшений (ун-т) МИД Рoссии.
М.: МГИМO-Университет, 2014. 306 с.
8. Кoстикoвa
Л.П.
Личнoстнaя
нaпрaвленнoсть
лингвoсoциoкультурнoй
кoмпетентнoсти
студентoв
гумaнитaрнoгo вузa // Психoлoгo-педaгoгический пoиск.
2010. № 16. С. 93-100.
9. Рaицкaя Л.К. Oптимизaция учебнo-пoзнaвaтельнoй
деятельнoсти студентoв в интернет-среде // Вестник
МГИМO-Университетa. 2013. № 1. С. 18-21.
10. Силaнтьевa
М.В.
Метaмoрфoзы
сoциaльных
oргaнизмoв в свете трaнсфoрмaции культурных грaниц:
глoбaльные следствия глoбaлизaциoнных прoцессoв //
Вестник МГИМO-Университетa. 2012. № 6. С. 306-310.
11. Снiгoвськa
O.В.
Фoрмувaння
мiжкультурнoї
кoмпетентнoстi мaйбутнiх фaхiвцiв з мiжнaрoдних
вiднoсин в oсвiтньoму середoвищi клaсичнoгo унiверситету
245

[Текст] : aвтoреф. дис. ... кaнд. пед. нaук : 13.00.04 /
Снiгoвськa Oксaнa Вoлoдимирiвнa ; Умaн. держ. пед. ун-т
iм. Пaвлa Тичини. - Умaнь, 2014. - 22 с.
12. Тoркунoв A.В. Педaгoгикa и пoдгoтoвкa специaлистoвмеждунaрoдникoв // Вестник МГИМO-Универ-ситетa.
2013. № 1 (28). С. 7-8.
13. Тoркунoв A.В. Сoздaние университетoв мирoвoгo
урoвня // Вестник МГИМO-Университетa. 2013. № 2 (29).
С. 7.
14. Тoркунoв A.В. Сoздaние университетoв мирoвoгo
урoвня // Вестник МГИМO-Университетa. 2013. № 2 (29).
С. 9.
15. Укрaїнa в пoстбiпoлярнiй системi мiжнaрoдних
вiднoсин : пiдруч. для студ. вищ. нaвч. зaкл. / [В. A.
Мaнжoлa тa iн.; зa ред. Л. В. Губерськoгo] ; Київ. нaц. ун-т
iм. Тaрaсa Шевченкa. – К. : Київський ун-т, 2008. – 512 с.
REFERENCES
1.
Vasylyshyna N.M. Samostiina ta indyvidualna robota
maibutnikh fakhivtsiv z mizhnarodnykh vidnosyn u protsesi
ovolodinnia profesiinoiu inozemnoiu movoiu // Teoretychni
pytannia kultury, osvity ta vykhovannia: zb. nauk. prats. – K.:
KNLU, 2014. – Vyp. 50. – S. 105 – 108.
2.
Voevoda E.V. Sotsyokulturnie kompetentsyy v
professyonalnoi ynoiazichnoi podhotovke spetsyalystamezhdunarodnyka // Nauchnyi vestnyk Voronezhskoho
hosudarstvennoho arkhytekturno-stroytelnoho unyversyteta.
Seryia: Sovremennye lynhvystycheskye y metodykodydaktycheskye yssledovanyia. 2007. № 8. S. 119-127.
3.
Voevoda E.V. Teoryia y praktyka professyonalnoi
yazыkovoi podhotovky spetsyalystov-mezhdunarodnykov v
Rossyy: Av-toref. ... d-ra ped. nauk. M., 2011.
4.
HSVOU_04 Haluzevyi standart vyshchoi osvity
246

napriamu pidhotovky 0304 «Mizhnarodni vidnosyny». Kyiv:
2004.
5.
Evteev S.V.
Fenomeny kultury v
aspekte
mezhyiazykovoi kommunykatsyy // Vestnyk Brianskoho
hosudarstvennoho unyversyteta. 2015. № 2. S. 292-296.
6.
Zlenko A. M. Zovnishnopolitychna stratehiia i
dyplomatiia Ukrainy: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. /
A. M. Zlenko ; Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. – K. :
Kyivskyi un-t, 2008. – 383s.
7.
Kyryllov
V.B.
Podhotovka
spetsyalystovmezhdunarodnykov na sovremennom etape // Aktualnыe
voprosy podhotovky spetsyalystov mezhdunarodnoho profylia:
smena paradyhm: materyay nauch. konf. (Moskva, 15-16
noiabria 2013 h.) V 2 ch. Ch. 1 / [Otv. red. E.V. Voevoda].
Mosk. hos. yn-t mezhdunar. otnoshenyi (un-t) MYD Rossyy.
M.: MHYMO-Unyversytet, 2014. 306 s.
8.
Kostykova
L.P.
Lychnostnaia
napravlennost
lynhvosotsyokulturnoi
kompetentnosty
studentov
humanytarnoho vuza // Psykholoho-pedahohycheskyi poysk.
2010. № 16. S. 93-100.
9.
Raytskaia L.K. Optymyzatsyia uchebno-poznavatelnoi
deiatelnosty studentov v ynternet-srede // Vestnyk MHYMOUnyversyteta. 2013. № 1. S. 18-21.
10.
Sylanteva M.V. Metamorfozy sotsyalnykh orhanyzmov
v svete transformatsyy kulturnykh hranyts: hlobalnye sledstvyia
hlobalyzatsyonnykh protsessov // Vestnyk MHYMOUnyversyteta. 2012. № 6. S. 306-310.
11.
Snihovska
O.V.
Formuvannia
mizhkulturnoi
kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z mizhnarodnykh
vidnosyn v osvitnomu seredovyshchi klasychnoho universytetu
[Tekst] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Snihovska
Oksana Volodymyrivna ; Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla
Tychyny. - Uman, 2014. - 22 s.
247

12.
Torkunov
A.V.
Pedahohyka
y
podhotovka
spetsyalystov-mezhdunarodnykov // Vestnyk MHYMOUnyver-syteta. 2013. № 1 (28). S. 7-8.
13.
Torkunov A.V. Sozdanye unyversytetov myrovoho
urovnia // Vestnyk MHYMO-Unyversyteta. 2013. № 2 (29). S.
7.
14.
Torkunov A.V. Sozdanye unyversytetov myrovoho
urovnia // Vestnyk MHYMO-Unyversyteta. 2013. № 2 (29). S.
9.
15.
Ukraina v postbipoliarnii systemi mizhnarodnykh
vidnosyn : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / [V. A.
Manzhola ta in.; za red. L. V. Huberskoho] ; Kyiv. nats. un-t
im. Tarasa Shevchenka. – K. : Kyivskyi un-t, 2008. – 512 s.
Tyhran S.M. Problems and the prospects of training of
specialists for the international relations in the conditions of
globalization and integration. In this article are considered a
problems, tasks and prospects of their decision are considered
by institutions of the higher education which carry out
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countries of the world of rather vocational training of such
experts.
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Тигрaн С.М. Проблемы и перспективы подготовки
специалистов по международным отношениям в
условиях глобализации и интеграции. В статье
рассматриваются проблемы, цель, задачи и перспективы
их решения высшими учебными заведениями, которые
осуществляют профессиональную подготовку студентовмеждународников. В современных условиях глобализации и
интеграции стран, формирования единого мирового
экономического пространства спрос рынка труда ставит
новые требования к профессиональной подготовке
специалистов
по
международным
отношениям.
Специалисты этой сферы должны быть достаточно
мобильными,
квалифицированными
и
конкурентноспособными, уметь быть дипломатами, а
также адекватно общаться и взаимодействовать в
сегодняшем глобализированной среде. Высшие учебные
заведения пытаются разрабатывать и внедрять в жизнь
новые стратегии, которые ориентируются на спрос
мирового рынка труда и достижения развитых стран
мира относительно профессиональной подготовки таких
специалистов.
Ключевые
слова:
глобализация,
инвестиции,
интеграция, международный рынок труда.
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III. INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL
TOURISM.
УДК 341.24
Панфилова Ю.М., г. Киев
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ЕГО
ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматривается современное состояние
права международных договоров, анализируются его
проблемы. Затрагивается процесс кодификации права
международных договоров, благодаря прежде всего
созданию и деятельности Комиссии международного
права ООН, которой удалось в конце ХХ века
кодифицировать не только процедурные вопросы
международного договорного процесса, но и установить
критерии правомерности сделок.
Также в статье в качестве одной из наиболее
важных проблем современного права международных
договоров рассматривается проблема международной
правосубъектности сторон возможных договоров в наше
время;
затрагиваются проблемы наименования
международных договоров и проблемы классификации
международных договоров. Наряду с проблемами,
носящими, так сказать, общий внешний характер, в праве
международных договоров существуют и проблемы иного
характера, которые возникают в сфере взаимодействия
права международных договоров с правом государств, что
также рассматривается в данной статье. Отмечается,
что важную роль в регулировании заключения и реализации
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международных соглашений принадлежит внутреннему
праву государства. Важнейшие положения содержатся в
конституционном праве, которое, в частности,
определяет порядок заключения договоров, компетенцию
органов
власти,
виды
договоров,
подлежащих
ратификации, а также взаимосвязь международного
права с внутригосударственным правом.
Ключевые слова: кодификация, международный
договор,
международное
соглашение,
Комиссия
международного права ООН, Венская Конвенция о праве
международных договоров.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В
современных условиях глобализации, процесса всемирного
объединения, получившего свое развитие во второй
половине XIX века, роль международного договора как
источника права все больше возрастает. Указанный
процесс признается различными странами и является
установленным фактом: в Венской Конвенции о праве
международных договоров, заключенной в Вене 23 мая
1969 года, содержится положение о том, что государстваучастники Венской конвенции, учитывая важнейшую роль
договоров в истории международных отношений,
признают все возрастающее значение договоров как
источника международного права и как средства развития
мирного сотрудничества между нациями, независимо от
различий в их государственном и общественном строе.
Международные правовые источники как регуляторы
общественных отношений в настоящее время приобретают
все большее значение и оказывают все большее влияние на
своих участников вследствие современных условий
глобализации, порождающей ряд новых для мира проблем:
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проблема
соответствия
норм
национального
законодательства международным принципам по тому или
иному вопросу, необходимости преодоления разногласий
участников международных отношений, сохранения
национального суверенитета государств,
проблема
международной правосубъектности сторон,
проблема
наименования международных договоров и проблема
классификации международных договоров. Наряду с
проблемами, носящими, так сказать, общий внешний
характер, в праве международных договоров существуют и
проблемы иного характера, которые возникают в сфере
взаимодействия права международных договоров с правом
государств.
Анализ последних исследований и публикаций. В
работах ученых проблема международного договора
постоянно находится в поле зрения. К этой проблемы
обращались в своих работах такие ученые, как
М.М. Богуславський, В.В. Демиденко, Ф.Ф. Мартенс,
Я. Броунли, А.Н. Талалаев, И.И. Лукашук, Н.К. Динь,
Э.А. Пушмин.
Также нужно отметить, что главное место права
международных договоров, как одной из важнейших
отраслей современного международного права, вызвало
повышенный интерес специалистов-юристов к изучению
его важных общетеоретических и прикладных аспектов.
Существенным вкладом в исследования международного
права договоров являются фундаментальные труды таких
известных украинских ученых, как В.Г. Буткевич, А.А.
Мережко, Г.А. Анцелевич.
Формулировка цели статьи. Целью научной работы
является исследование современного состояния права
международных договоров и выявление его основных
проблем.
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Изложение основного материала исследования с
полным
обоснованием
полученных
научных
результатов.
Современное
состояние
права
международных договоров в общем плане может быть
охарактеризовано как право, представляющее собой одну
из наиболее важных и кодифицированных отраслей
современного международного публичного права.
В этом общем определении необходимо подчеркнуть
термины «важных» и «кодифицированных». Важность
данной отрасли обусловливается тем, что современное
международное публичное право – это обширная система
норм, принципов, институтов и отраслей, порожденных и
развивающихся, прежде всего, на основе практики
международных договоров. Именно международные
договоры являются в наше время основным источником
современного международного права. И хотя в ст. 38
Статута Международного Суда ООН [7] значатся в
качестве основных источников еще и международные
обычаи, и общие принципы права, международные
договоры (т.е. конвенции, как они обозначены в ст. 38)
являются самыми, в юридическом плане весомыми,
самыми многочисленными и самыми используемыми
источниками. Отсюда и употребление в общем
определении выражения «важных».
Обоснованность
употребления
термина
«кодифицированных» обусловлено тем, что из всех
отраслей международного публичного права, а их около
двух
десятков,
действительно
кодифицированных
отраслей, а значит и наиболее разработанных, можно
назвать только несколько: право международных
договоров,
международное
морское
право,
дипломатическое и консульское право, космическое право.
В отношении остальных отраслей международного права
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можно только пожелать их скорейшей кодификации. Хотя
и вряд ли это скоро наступит, особенно в отношении
отдельных отраслей.
Вместе с тем, в вопросе кодификации права
международных
договоров
Комиссия
ООН
по
международному праву в самом начале своей деятельности
в этой области столкнулась с проблемой: как
кодифицировать огромную массу международно-правовых
актов, заключенных в форме договоров, соглашений,
конвенций,
деклараций,
коммюнике
и
других
разновидностей на протяжении длительного времени и
постоянно увеличивающихся количественно. В этих
условиях традиционный метод кодификации, при котором
обобщалось и анализировалось все ранее принятое и на
этой основе формировались положения, обобщающие весь
накопленный ранее опыт ставился под сомнение. К тому
же при использовании традиционного метода, принималась
во внимание необходимость
учета
современных
требований и исключения отживших положений. Так,
например, кодифицировалось международное морское
право, в результате чего в 1982 г. после десятилетней
кодификационной работы была принята Конвенция ООН
по морскому праву, включавшая в себя все то, что было
принято ранее с учетом требований современности [1, с.
89].
В области же кодификации права международных
договоров такой метод был неприемлем, поскольку
невозможно, да вряд ли и целесообразно, анализировать и
обобщать все международные договоры, соглашения и т.
д., заключенные на протяжении столетий, по огромной
массе вопросов, перечислить которые не представляется
возможным, и огромным количеством субъектов
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международного права в разных вариациях (от
двухсторонних, локальных, региональных до глобальных).
Учитывая такие сложности, Комиссия ООН по
международному праву избрала, если не сказать изобрела
(и это впервые в международной практике современности),
иной метод кодификации. Этот метод выражается в том,
что кодификация пошла по пути обобщения и анализа не
самих материальных норм, заключенных в огромной массе
международных договоров, а положений (правил), на
основании
которых
эти
договоры
появляются,
используются (действуют) и прекращают свое действие.
Так появилась на свет Венская Конвенция о праве
международных договоров, которая была подписана в Вене
23 мая 1969 г. (далее – Конвенция 1969 г.) [5, с. 66].
В общем плане в Конвенции 1969 г. были
сформированы
правила
заключения,
действия
и
прекращения действия международных договоров и она с
точки зрения теории права относится к документам
процессуального характера.
Однако на этом вопрос с проблемами в полном
объеме решен не был. В процессе формирования
процессуальных правил в области заключения, действия и
прекращения
действия
международных
договоров
возникали вопросы проблемного характера, которые не
всегда успешно были решены в Конвенции 1969 г., к тому
же видимо в то время для их решения условия еще не
созрели.
В качестве одной из наиболее важных проблем
современного права международных договоров следует
назвать проблему международной правосубъектности
сторон возможных договоров в наше время. Более кратко
она может быть выражена как проблема субъектов. Она
возникла вследствие расширения круга субъектов,
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обладающих правом на заключение международных
договоров. На протяжении тысячелетий единственными
субъектами права международных договоров были
государства,
и
вопрос
об
их
международной
правосубъектности на протяжении длительного времени
решался
в
зависимости
от
признания
этой
правосубъектности со стороны других государств. В наше
время вопрос о признании носит более формальный,
нежели практический характер, и все государства являются
субъектами права международных договоров в силу их
существования при условии, что они обладают
признаками,
определенными
в
Межамериканской
конвенции 1933 г. «О правах и обязанностях государств».
К таким признакам Конвенция 1933 г. относит: наличие
определенной
территории;
наличие
определенного
населения; наличие суверенной власти [3].
Согласно теории международного права, касающейся
вопросов международной правосубъектности, государства
являются первичными (а следовательно и основными)
субъектами права международных договоров. Однако
также согласно этой теории к числу первичных субъектов
права международных договоров (как, впрочем, и всего
международного права) относятся нации, народы,
борющиеся за независимость и самоопределение. И
юридическим основанием этого является известный
принцип современного международного права – принцип
равноправия и самоопределения народов, закрепленный в
Уставе ООН [8].
Но, несмотря на столь весомое положение
теоретического
характера,
практика
последних
десятилетий
порождает
ситуации,
позволяющие
предполагать, что в вопросе о международно-правовой
договорной правосубъектности наций и народов,
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борющихся за свое самоопределение, возникают
неясности, нерешенности и в целом проблемы.
С
одной
стороны,
такая
нерешенность,
проблематичность обусловливается отсутствием той
четкости в вопросе о признании международной
правосубъектности наций и народов, борющихся за свое
самоопределение, какая существует в отношении
государств. Международно-правового документа прямо и
непосредственно определяющего условия признания нации
и народа, борющихся за свое самоопределение, пока нет.
В настоящее время к таким нациям и народам
различные авторы и источники относят и курдов, и
чеченцев, и ирландцев, и некоторых других, однако в плане
признанности фигурирует только народ Палестины.
С другой стороны, естественно, что решение вопроса
о признании того или иного народа, нации в связи с его
борьбой в качестве субъекта международного права
вообще и права международных договоров в частности
зачастую носит более политический характер, нежели
международно-правовой, и углубление в него не
соответствует общему характеру данной работы.
Но от этого проблема признания наций и народов,
борющихся за свое самоопределение, не исчезает, а
наоборот обостряется, тем более, что не исключено, что
количество таких наций и народов, видимо, будет
возрастать.
Вместе с тем, общая проблема субъектов в праве
международных договоров вопросами правосубъектности
борющихся наций и народов не исчерпывается. Это
объясняется тем, что современное международное право
наряду с государствами и борющимися нациями и
народами в качестве субъектов международного права
также признает и иные субъекты.
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К таким субъектам следует отнести международные
организации и государственно-подобные образования,
каждая из которых порождает, в свою очередь, также
некоторую проблематичность.
Например, в качестве субъектов международного
права (причем вторичного, т.е. производного характера)
признаются
только
межгосударственные
и
межправительственные организации. При этом их
международная правосубъектность строго ограничена их
целями и задачами. В то же время при наличии весьма
авторитетных
международных
организаций
не
государственного и неправительственного характера они
лишены статуса международной правосубъектности.
Примером этому может служить Всемирная организация
профсоюзов, Международная ассоциация воздушного
транспорта и др.
С точки зрения теории права это, видимо, несложно
обосновать и в общем плане оправдано. Однако, принимая
во внимание развитие практики международных
отношений на современном этапе и учитывая некоторые
прогнозы на будущее, можно предположить, что эта часть
проблемы субъектов международного права будет решена
в пользу расширения круга субъектов международных
договоров
за
счет
немежгосударственных
и
немежправительственных международных организаций.
Рассматривая проблему субъектов международных
договоров на современном этапе, некоторые авторы
заостряют внимание на вопросе международной
правосубъектности частных предприятий. Они отмечают:
«Очень часто становится вопрос о характере некоторых
договоров,
например,
концессионных
–
между
государствами и частными предприятиями. Такие
«интернационализированные контракты», порой очень
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близкие по содержанию к международному договору, не
могут считаться таковыми, т.к. за частными лицами не
признается статус прямых субъектов международного
права в необходимой степени» [5, с. 65].
В этой фразе можно предположить, что как бы
объединены два, на первый взгляд,
неравнозначных
вопроса:
вопрос
о
международной
правосубъектности частных предприятий и вопрос о
международной
правосубъектности
частных
лиц.
Объединяя их и ставя упор на выражение «за частными
лицами», авторы отказывают им в признании статуса
прямых субъектов международного права, но с оговоркой
«в необходимой степени».
Это побуждает к размышлениям следующего
логического порядка:
1. Каково соотношение между общим понятием
«частное
предприятие» и
конкретным
понятием
«Транснациональная компания» (ТНК)? Ответ ясен – ТНК
– частное предприятие.
2. Могут ли ТНК рассматриваться как субъекты
международного права вообще и как субъекты
международных договоров в частности? Ответ несколько
пародоксален. Рассмотрение вопроса о ТНК как субъектах
международного права в теории международного права
пока не ставится, но в практике международных
отношений, особенно коммерческого характера, зачастую
ТНК выступают в качестве субъектов международных
договоров и против такого статуса их контрагенты
практически не возражают.
3. Следовательно, мировая практика международных
договоров ведет к признанию за ТНК статуса субъектов
права международных договоров.
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Для чего рассуждения подобного рода? Для того,
чтобы подчеркнуть проблематичность в вопросе о
субъектах международных договоров и показать, что она
может быть разрешима в пользу ТНК [1, с. 90].
Отметив вопрос о проблематичности статуса
международной правосубъектности ТНК представляется
логичным коснуться и другой проблематичности в области
вопроса о субъектах права международных договоров –
вопроса о международной правосубъектности частных лиц.
Этот вопрос по своей юридической природе в
определенной степени схож с вопросом о ТНК. Однако,
если вопрос о международной правосубъектности ТНК
приобретает все больше сторонников и постепенно
решается в пользу последних, то решение вопроса о
международной
правосубъектности
частных
лиц
(индивидов) находится только в начале своего пути и
противников его положительного решения еще очень
много.
В числе основных аргументов, выдвигаемых против
положительного
решения
вопроса,
фигурирует
обезличивание государства как субъекта международного
права, потеря его уникальности и возможность
исчезновения международного права как такового вообще,
поскольку оно, возможно, будет вытеснено Всемирным
правом человека (гражданина).
В силу этого, государства не ставят и в ближайшее
время, вроде бы, и не собираются ставить вопрос о
признании индивида субъектом международного права
вообще и права международных договоров в частности.
Однако на стороне положительного решения этого вопроса
существуют и весьма мощные аргументы, которые могут
оказать решающее влияние. В качестве главного из таких
факторов можно назвать стремление человечества к
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расширению прав и свобод человека и практическому их
осуществлению. Этот фактор может стать определяющим в
решении затронутой проблемы.
Таким образом, проблема субъектов в праве
международных договоров представляется как наиболее
объемная и по ряду еѐ составляющих – трудно разрешимая.
Однако она не единственная, и различные авторы к
проблематичным относят такие вопросы, как вопрос о
форме международных договоров, о наименовании
международных договоров, об их классификации и
некоторые другие. Следует рассмотреть каждый из них,
выясняя, в чем их проблематичность и есть ли она.
Касательно формы международного договора, то
согласно ст. 2 Конвенции 1969 г. «договор» означает
«международное
соглашение,
заключенное
между
государствами в письменной форме и регулируемое
международным правом…» [2]. Вместе с тем, на основании
содержания ст. 3 этой Конвенции предполагается, что
Конвенция не игнорирует соглашения, заключенные в
устной форме, и юридическая сила таких соглашений не
отрицается.
Нгует Куок Динь, рассматривая это двусмысленное
положение, прокомментировал его следующим образом:
«Тем не менее, отказывая в рассмотрении устных
соглашений между государствами, несмотря на их
существование, Конвенция 1969 г., как бы подтверждает,
что правила, относящиеся к таким соглашениям, не
являются, по всей очевидности, достаточно надежными,
чтобы их можно было кодифицировать» [5, с. 67].
Этим он констатировал, что правила, регулирующие
заключение
устных
международных
соглашений,
существуют и они правомерны, однако авторы Конвенции
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1969 г. не сочли возможным (или необходимым)
подвергнуть их кодификации.
Анцелевич Г.А. в своих трудах отмечает, что
практика заключения устных международных соглашений
имеет глубокие исторические корни. Она была широко
распространена в античные и даже феодальные времена.
Причем, в период расцвета феодальных отношений устные
соглашения монархов были весьма часты и даже были
поименованы
таким
почетным
названием,
как
«джентльменские соглашения» [1, с. 94]. В практике
международных договоров праукраинских земель такие
устные соглашения были сравнительно часты. В наше
время джентльменские соглашения имеют место в
практике
отношений,
складывающихся
между
спецслужбами, в частности, США и России.
Иногда джентльменские соглашения заключаются и в
более высоких сферах. Так, например, на III Конференции
ООН по морскому праву 1982 г. известное и очень важное
процедурное правило консенсуса, как главного средства
принятия решений, было установлено на основании
джентльменского соглашения.
Таким образом, вопрос о форме международных
договоров
весьма
проблематичен,
поскольку
в
современном праве международных договоров он в
категорической форме не решен – нет конкретной
императивной нормы, не признающей за устными
международными договорами определенной юридической
силы. Также нет и нормы, отрицающей признание
практики устных международных договоров.
В то же время ст. 2 Конвенции 1969 г. давая
определение международного договора, подчеркнула
именно письменную форму такого договора. Принимая во
внимание отмеченное, можно спрогнозировать, что в
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будущем и так весьма незначительная практика
заключения устных договоров будет еще более
сокращаться и, видимо, исчезнет совсем, и на
международной арене будет практиковаться только
письменная форма [2].
Касательно, проблемы наименования международных
договоров, то Конвенция о праве международных
договоров 1969 г., помимо проблематичности в вопросе о
форме международных договоров, создает еще одну
проблематичность – в вопросе о наименовании договора. В
ст. 2 Конвенции 1969 г. в определении договора
отмечается, что под таковой подпадает любое
международное
соглашение
«независимо
от
его
конкретного содержания». Эту особенность Конвенции
1969 г. отмечает и Нчуен Куок Динь, но дальше
формальной констатации этого положения он не идет [5, с.
67].
А идти, видимо, все-таки следует, поскольку
практика международных договоров породила большое
количество наименований и постановка международных
договоров с различными наименованиями всех в один ряд
способствует созданию определенной путаницы в их
классификации, ранжировании и юридической силе, их
различию по иным критериям.
В
наше
время
в
арсенале
наименований
международных договоров значатся: договоры, конвенции,
пакты, соглашения, акты, декларации, уставы, хартии,
меморандумы, протоколы, конкордаты и другие. Все эти
названия являются однопорядковыми, а договоры, ими
поименованные, не различаются в зависимости от названия
по своей юридической силе.
В праве международных договоров нет критериев,
позволяющих строго определить сферу применения
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каждого названия. А вот именно критерии, их
формирование, способствовало бы упорядочению вопроса
о наименовании международных договоров и ликвидации
проблематичности в этом вопросе.
Касательно
проблемы
классификации
международных договоров, то уже одно то, что в вопросе о
классификации международных договоров ни в доктрине,
ни в практике государств нет единства мнений, говорит о
наличии в нем вполне определенной проблематичности.
Анализ различной литературы и документов в сфере этого
вопроса приводит к выводу о целесообразности подхода к
его решению путем выработки каких-то наиболее
приемлемых критериев, в соответствии с которыми можно
было бы в вопросе о классификации международных
договоров все разложить по полочкам. Между тем вопрос о
критериях весьма сложен и большинство авторов,
занимающихся им, выдвигают (если не сказать
изобретают) свои критерии классификации.
Вместе с тем, чаще всего выдвигаются такие
критерии, как: по кругу сторон международного договора,
по юридической силе, по значимости, по характеру
субъектов, участвующих в договоре, по пространственной
сфере действия договоров, по срокам действия договоров,
по характеру содержания договоров и другие.
В частности, французские авторы, касаясь вопроса
классификации международных договоров, прибегают к
такому критерию, как способы классификации. В этом
плане они рассматривают два способа – классификация
международных договоров по материальным признакам и
при этом различают договоры: законы и договоры-сделки,
и
классификация
международных
договоров
по
формальным признакам. Этот способ предполагает
классификацию международных договоров по видам
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сторон
договора
(между
государствами,
между
государствами и международными организациями и между
международными организациями). В сфере таких
договоров французские авторы также различают договоры
в зависимости от количества сторон (многосторонние и
двусторонние) и процедуре их принятия (в торжественном
форуме и в упрощенной форме).
Наряду с подобными проблемами, носящими, так
сказать, общий внешний характер, в праве международных
договоров существуют и проблемы иного характера,
которые ощущаются в сфере взаимодействия права
международных договоров с правом государств. Точнее
эту сферу можно выразить как сферу реализации норм,
содержащихся
в
заключаемых
государствами
международных договорах в процессе их действия в
государствах-участниках договоров, так сказать, на
национальном уровне. В этом плане существуют
различные
способы
и
формы
взаимосвязи
и
взаимодействия, но существуют и проблемы этого
процесса.
Прежде
всего,
само
соотношение
права
международных договоров с национальным правом
государств,
заключающих
договоры,
является
определенной
проблемой,
поскольку
полного
единообразия в области реализации норм международных
договоров в национальном праве различных государств
нет, и в каждом государстве этот вопрос решается
индивидуально,
с
учетом
своей
национальной,
политической, экономической и иной специфики.
Стержневым положением в этой проблеме является
положение, характеризующее отношение того или иного
государства к общему вопросу о взаимосвязи и
взаимодействия международного и национального права.
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Конкретнее это выражается в ответе на вопрос: какая из
существующих теорий о соотношении международного и
национального права доминируют в государстве? Вопрос
этот не праздный, поскольку, несмотря на то, что в наше
время большинство государств являются сторонниками
примата международного права над национальным, на
практике реализация этого примата не всегда является
всеобъемлющей и зачастую государства, вроде бы
признающие примат
международного
права над
национальным, оговаривают определенные рамки или
условия его применения.
Так, в законодательстве Румынии отмечается, что
примат международного права признается только в
области защиты прав и свобод человека. В
законодательстве Чехии наблюдается аналогичное явление.
В Конституции Нидерландов отмечается, что в случае,
когда
того
требует
развитие
международного
правопорядка, допускается отступление от положений
Конституции на основании соответствующего соглашения.
В Конституции Италии значится, что правопорядок Италии
соответствует общепризнанным нормам международного
права. Во французской Конституции декларируется, что
Французская Республика, верная своим традициям,
придерживается норм международного права. Более
определенно этот вопрос обозначен в законодательстве
ФРГ, где отмечается, что общие нормы международного
права являются неотъемлемой частью федерального права,
они обладают верховенством над законами и являются
непосредственным источником прав и обязанностей для
населения [5, с. 68].
Как известно, в ст. 9 Конституции Украины в плане
исследуемого
вопроса
отношение
Украины
к
международным договорам выражено весьма четко:
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действующие международные договоры, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой
Украины,
являются
частью
национального
законодательства Украины. Заключение международных
договоров, которые противоречат Конституции Украины,
возможно только после внесения соответствующих
изменений в Конституцию Украины [4].
Несмотря на такую четкость, следует заметить, что
подобная формулировка все-таки недостаточна, чтобы на
основании ее характеризовать Украину, как государство,
признающее примат международного права и даже примат
норм международных договоров, заключенных Украиной и
одобренных Верховной Радой Украины.
Такая
недостаточность
по
отношению
к
международным договорам обусловлена тем, что
заключенные Украиной международные договоры,
одобренные Верховной Радой, становятся частью
национального законодательства. Такая формулировка ни о
каком примате и верховенстве не говорит. Она
свидетельствует только о том, что международные
договоры получают статус обычных (текущих) законов
Украины и в случаях столкновения их норм с нормами
национальных законов никакого преимущественного
положения у них нет. Именно это отсутствие
превалирования международного права над национальным
не позволяет говорить о признании в Украине примата
международного права.
Отмеченное выше характерно для многих государств
и это свидетельствует о том, что проблема взаимодействия
и взаимосвязи международного и национального права в
общем плане признания примата первого над вторым
существует, несмотря на то, что, как правило, государства
при каждом удобном случае не прочь заявить о своей
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приверженности к международному праву и, особенно, к
нормам заключенных международных договоров.
Наряду с существованием общей проблемы
признания и осуществления примата международного
права вообще и норм международных договоров в
частности существуют проблемы, которые имеют место в
сфере практического осуществления государствами своего
права на международные договоры. Здесь имеются в виду
процессы заключения, действия и прекращения действия
международных договоров, в ходе которых возникают свои
определенные проблемы. При этом следует подчеркнуть,
что юридическая природа этих проблем порождена
необходимостью
их
решения
в
условиях
функционирования двух, в общем-то, весьма различных,
самостоятельных, не подчиненных друг другу, но
взаимосвязанных и вынужденных взаимодействовать
систем права.
Из большой группы вопросов, решаемых на стадии
заключения международных договоров, проблемными
могут оказаться многие, но характер этой проблемности
часто зависит от условий чисто внутреннего порядка в том
или ином государстве и поэтому заострять на них
внимание вряд ли целесообразно. В связи с этим
представляется возможным отметить те проблемы,
возникновение которых возможно и характерно для всех
участников
процесса
заключения
международных
договоров. К таким проблемам следует отнести:
- ведения переговоров;
- выработки текста договора;
- согласования текста договора сторонами;
- принятия согласованного сторонами текста
договора;
- вступления подписанного договора в силу.
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Не вдаваясь в вопросы решения этих проблем
(поскольку не в этом цель исследования), необходимо
кратко отметить суть каждой из них.
В ходе переговоров обычно выясняются позиции
сторон, которые в процессе такого выяснения зондируют
пути сближения позиций, и возможности в конечном счете
заключения взаимоприемлемого договора. В процессе
переговоров проявляется дипломатическое искусство
сторон в обосновании и отстаивании своих позиций,
выявлении и использовании слабых сторон в позициях
своих контрагентов. Идет определенное состязание
специалистов-дипломатов. Отсюда суть проблемы – в
поисках способов, методов и средств правомерного
обоснования участниками переговоров своих позиций и
поиска взаимоприемлемых решений.
В основу текста будущего договора обычно ложатся
общие позиции, выработанные участниками переговоров в
процессе их обсуждения. Эти взаимоприемлемые позиции
обычно передаются экспертам, которым и поручается
составление проекта текста договора. Представленные
экспертам позиции сторон – это только рабочий материал,
который необходимо разработать, вычленить главные
положения, преобразовать их в юридически грамотные
правомерные формулировки и представить в виде
логически выдержанного текста будущего договора. Работа
эта сложная, ответственная, требует высокой правовой
подготовки и опыта специалистов-экспертов. При этом
следует
заметить,
что
эти
эксперты
являются
представителями различных сторон будущего договора и у
них зачастую бывает весьма неидентичное представление и
понимание представленных им положений. И в этом часто
заключается суть проблемы.
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Согласование текста договора сторонами – это одна
из важнейших стадий всего переговорного процесса и в то
же время представляющая собой одну из существенных
проблем, с которой приходится часто сталкиваться
участниками при заключении международных договоров.
В процессе стадии согласования текста договора начинает
наиболее отчетливо проявляться юридическая природа
норм
международного
договора,
поскольку
при
согласовании демонстрируется как свободное так и
добровольное волеизлияние сторон договора как субъектов
международного права. Важность этого момента
заключается в том, что стороны в процессе согласования
текста наиболее остро и ответственно проникаются
чувством ответственности за содержание будущего
договора и в силу этого не всегда это согласование
проходит гладко. Отсюда суть проблемы в том, чтобы к
началу согласования текста договора стороны подошли
вооруженными не только хорошим знанием всех
материалов предыдущих стадий, но и решимостью
(моральной и специфической) без колебаний поддержать
согласуемый текст договора.
Проблема утверждения (принятия) согласованного
сторонами текста договора представляется как весьма
сложная из-за наличия некоторой двусмысленности в
положениях Конвенции 1969 г. Эта двусмысленность
порождена содержанием ст. 11 Конвенции 1969 г., которая
перечисляет различные способы выражения согласия
государств на обязательность для себя договора. Среди
них: подписание, обмен документами, образующими
договор,
ратификация
договора,
его
принятие,
утверждение, присоединение к нему или любой другой
способ, о котором государства условились. И далее в
статьях 12 – л 16 излагаются различные условия, которые
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определяют
возможность
утверждения
(принятия)
согласованного текста договора. В статье 17 даже
оговаривается возможность согласия на обязательность для
того или иного государства части договора и выбор
различных положений [2].
При этом существуют еще различные условия, при
наличии которых те или иные способы утверждения
договора порождают неоднозначные последствия для
государств. Это отмечают французские авторы. В
частности, они подчеркивают неодинаковость значения
факта подписания договора и считают, что только «в
некоторых случаях подписание само по себе может
служить согласием государства на обязательность» [5, с.
70].
Касательно проблемы вступления подписанного
договора, то суть проблемы в многозначности различных
условий, определяющих конкретную дату начала
юридического функционирования договора.
Среди таких условий в практике, относящейся к
этому вопросу, можно отметить: подписание, ратификация,
обмен ратификационными грамотами между участниками
договора, сдача ратификационных грамот на хранение
депозитарию, регистрация заключенного договора в
секретариате ООН, публикация в специальных изданиях,
сдача ратификационных грамот в секретариат ООН
определенного в протокольной части договора количества
участников договора, другие сроки, непосредственно
указанные в протокольной части договора.
Отмеченные проблемы права международных
договоров на стадии их заключения не представляют собой
исчерпывающий перечень, есть и другие, но эти наиболее
типичны.
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В числе проблем, возникающих в процессе действия
международных договоров, наиболее существенными
являются:
- проблема практического соблюдения сторонами
договора принципа «pacta sunt servanda» (договоры должны
соблюдаться);
- проблема толкования норм международных
договоров в процессе их действия и реализации;
- проблема способов и форм взаимодействия норм
международных
договоров
с
национальным
законодательством;
- проблема ответственности сторон договора в
случаях не соблюдения условий договора.
Как уже отмечалось, не вдаваясь в вопросы решения
этих проблем, представляется возможным отметить
несколько подробней суть проблемы в области
практического соблюдения сторонами договора принципа
«pacta sunt servanda» и в общих чертах суть остальных.
Принцип «pacta sunt servanda», как известно, является
одним из основных принципов международного права,
закреплен в Уставе ООН и в других важных
международно-правовых
актах.
Официально
все
государства
безоговорочно
признают
безусловную
необходимость его соблюдения. С точки зрения теории
права этот принцип, как, в прочем, и другие основные
принципы современного международного права, входит в
систему императивных норм, каждая из которых, согласно
ст. 53 Конвенции 1969 г., «является нормой, которая
принимается и признается международным сообществом
государств в целом как норма, отклонение от которой
недопустимо» [6, c. 80].
Учитывая это требование ст. 26 Конвенции 1969 г.,
озаглавленная «pacta sunt servanda», гласит: «Каждый
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действующий договор обязателен для его участников и
должен ими добросовестно выполняться» [2].
Однако на практике сравнительно часто встречаются
случаи нарушения этого принципа. При этом государства,
чтобы как-то замаскировать свои противоправные
действия, прибегают к различным уловкам. Отмечая
наличие такой практики, французские авторы пишут:
«Соответствующими формулировками стороны могут
сузить сферу действия своих обязательств, то ли излагая
свои обязательства расплывчато, чтобы максимально
использовать эту неопределенность в своих интересах, то
ли оставляя за собой возможность отказаться от
выполнения своих обязательств при определенных
условиях» [6, c. 81].
В ст. 18 Конвенции 1969 г. сформулировано
требование, цель которого –ограничить возможность
государств в вопросе ухода от добросовестного
соблюдения договоров [2]. В этой статье отмечается:
«Государство обязано воздерживаться от действий,
которые лишили бы договор его объекта и цели». Однако
такая формулировка весьма расплывчата и недостаточна,
чтобы подчеркнуть необходимость безоговорочной
добросовестности. Критикуя эту формулировку те же
французы предлагают свою: «Добросовестное соблюдение
договора, – пишут они, – следовало бы определить как
исключающее любую попытку «использования законных
средств для достижения незаконных целей» [2].
Представляется, что отмеченное выше дает основание
для
охарактеризования
вопроса
о
практическом
соблюдении
сторонами
международных договоров
принципа «pacta sunt servanda» как проблематичного в
современном праве международных договоров, как
определенную проблему.
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Выводы. Как завершение можно отметить, что
современное состояние права международных договоров в
общем плане может быть охарактеризовано как право,
представляющее собой одну из наиболее важных и
кодифицированных
отраслей
современного
международного публичного права, но которая не лишена
проблематичности. Одной из проблем является проблема
субъектов права международных договоров, которая
возникла вследствие расширения круга субъектов,
обладающих правом на заключение международных
договоров.
Вопрос о форме международных договоров весьма
проблематичен, поскольку в современном праве
международных договоров он в категорической форме не
решен – нет конкретной императивной нормы, не
признающей за устными международными договорами
определенной юридической силы. Также нет и нормы,
отрицающей признание практики устных международных
договоров.
Также одной из проблем является проблема
наименования международных договоров. В наше время в
арсенале наименований международных договоров
значатся: договоры, конвенции, пакты, соглашения, акты,
декларации, уставы, хартии, меморандумы, протоколы,
конкордаты и другие. Все эти названия являются
однопорядковыми, а договоры ими поименованные, не
различаются в зависимости от названия по своей
юридической силе. В праве международных договоров нет
критериев, позволяющих строго определить сферу
применения каждого названия. А вот именно критерии, их
формирование, способствовало бы упорядочению вопроса
о наименовании международных договоров и ликвидации
проблематичности в этом вопросе.
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Касательно
проблемы
классификации
международных договоров, то уже одно то, что в вопросе о
классификации международных договоров ни в доктрине,
ни в практике государств нет единства мнений, говорит о
наличии в нем вполне определенной проблематичности.
Что касается проблемы толкования международных
договоров, проблемы способов и форм взаимодействия
норм международных договоров с национальным
законодательством и проблемы ответственности сторон в
случаях несоблюдения условий договора, то суть этих
проблем заключается в том, что в праве международных
договоров нет четко определенной однозначности по этим
вопросам, а преобладает многообразие, что в общем
порождает определенную двусмыслицу, а следовательно –
и вопросы.
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Panfilova Yu.M. The current state of the law of
international treaties and its problems. The article examines
the current state of the law of international treaties, analyzes
its problems. The process of codification of the law of
international treaties is affected, primarily due to the creation
and activities of the UN International Law Commission, which
at the end of the 20th century managed to codify not only the
procedural issues of the international treaty process, but also
establish criteria for the legitimacy of transactions.
Also in the article, as one of the most important problems
of modern law of international treaties, the problem of the
international legal personality of the parties to possible treaties
in our time is considered. Also touched upon are the problems
of naming international treaties and the problems of classifying
international treaties. Along with problems that are, so to
speak, of a general external nature, in the law of international
treaties there are problems of a different nature that arise in
the sphere of interaction of the law of international treaties
with the law of states, which is also considered in this article. It
is noted that an important role in regulating the conclusion and
implementation of international agreements belongs to the
domestic law of the state. The most important provisions are
contained in constitutional law, which, in particular,
determines the procedure for concluding treaties, the
competence of authorities, the types of treaties subject to
ratification, as well as the relationship between international
law and domestic law.
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Панфілова
Ю.М.
Сучасний
стан
права
міжнародних договорів і його проблеми. У статті
розглядається сучасний стан права міжнародних
договорів, аналізуються його проблеми. Аналізується
процес кодифікації права міжнародних договорів, завдяки
перш за все створенню та діяльності Комісії
міжнародного права ООН, якій вдалося наприкінці ХХ
століття кодифікувати не тільки процедурні питання
міжнародного договірного процесу, а й встановити
критерії правомірності угод.
Також в статті в якості однієї з найбільш важливих
проблем сучасного права міжнародних договорів
розглядається проблема міжнародної правосуб'єктності
сторін в міжнародних договорах, в наш час. Також
порушуються проблеми найменування міжнародних
договорів і проблеми класифікації міжнародних договорів.
Поряд з проблемами, що носять, так би мовити, загальний
зовнішній характер, в праві міжнародних договорів
існують і проблеми іншого характеру, які виникають в
сфері взаємодії права міжнародних договорів з правом
держав, що також розглядається в даній статті.
Відзначається, що важливу роль у регулюванні укладення
та реалізації міжнародних угод належить внутрішньому
праву держави. Найважливіші положення містяться в
конституційному праві, яке, зокрема, визначає порядок
укладання договорів, компетенцію органів влади, види
договорів, що підлягають ратифікації, а також
взаємозв'язок міжнародного права з національним правом.
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Клик Б.О., м. Київ
ВПЛИВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ (НА ПРИКЛАДІ ІТАЛІЇ)
У статті висвітлено вплив галузі туризму на
міжнародні відносини, які ґрунтуються на прикладі галузі
туризму Італії. Здійснено детальне дослідження
загального впливу галузі туризму на міжнародні відносини,
зокрема, розкрито головні аспекти становлення галузі
туризму як однієї з пріоритетних сфер діяльності людини.
В ході дослідження з’ясовано доцільність туризму в
світовій та регіональній економіці, а також його значення
для економіки Італії. Сформовано основні чинники
динамічного розвитку галузі туризму Італії та її вагомого
значення для країни. Надано аргументи щодо високих
показників розвитку туризму Італії (туристичних
прибуттів та прибутків), підкріплені статистичними
даними, досліджено питання економічної рентабельності
галузі туризму Італії та її загальнодержавна економічна
орієнтація. Визначено
головні чинники впливу галузі
туризму Італії на міжнародні відносини.
Ключові слова: міжнародні відносини, галузь
туризму, туризм, міжнародні економічні відносини,
економіка, туристичний регіон та субрегіон, політика,
держава, туристичні відвідування, ВВП.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Міжнародні відносини в ХХІ столітті досягли
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абсолютно нового рівня свого розвитку, оскільки такі
динамічні трансформаційні процеси, які відбуваються в
них є свідченням надвисокого значення для всього
сучасного світу. Однією з головних особливостей сучасних
міжнародних відносин є стабільне зростання ролі галузі
туризму в них. Туризм досяг настільки високо рівня
розвитку, що його вплив на розвиток сучасних
міжнародних відносин досить значний. Крім того, галузь
туризму здійснює прямий вплив на міжнародні економічні
відносини, дозволяючи встановлювати більш тісні
коопераційні зв’язки між країнами.
Принципово важливим аспектом дослідження є
вивчення впливу туризму на міжнародні відносини на
основі прикладу Італії, оскільки її роль в світовій
туристичній галузі є вагомою і кількість міжнародних
туристичних прибуттів та отриманих прибутків є яскравим
свідченням її популярності як туристичної дестинації. Крім
того,
міжнародні
відносини,
нині,
динамічно
видозмінюються, що тільки підвищує рівень зацікавленості
багатьох вчених до галузі туризму в структурі
міжнародних економічних відносин.
На тлі недостатньої дослідженості питання впливу
галузі туризму на міжнародні відносини виникає потреба в
системному
проведенні
аналізу
цієї
проблеми,
формулюванні головних причин, що зумовлюють цей
вплив, а також дослідженні цього питання на основі
італійського прикладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою
дослідження слугують наукові праці зарубіжних та
вітчизняних учених з питання впливу галузі туризму на
міжнародні відносини та ролі Італії в світовому туризмі. У
науковій літературі питання впливу туризму на міжнародні
відносини та розвиток цієї галузі в Італії висвітлювалися в
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працях таких зарубіжних та вітчизняних учених, які
акцентують свою увагу на загальній ролі міжнародних
відносин в сучасному туризмі (Al-Saadi Navaar [4], Ю.А.
Бревнова [15]), розкривають основні аспекти впливу галузі
туризму на світову економіку (Adrian Serban-Comanescu
[5]), присвячують свої дослідження галузі туризму Італії
(П.В. Доан [16]), а також зосереджують свою увагу ролі
Італії в міжнародних відносинах та світовій економіці (Д.
Кузнєцова [17], Є.А. Пантєлєєв [18], Є.В. Прушківська та
І.В. Карнарук [19]).
Вивчення виданих робіт з питання впливу галузі
туризму на міжнародні відносини та туризму в Італії
дозволяє зробити висновок, що питання взаємозв’язку
міжнародних відносин та галузі туризму, впливу туризму
на розвиток міжнародних відносин та світову економіку,
значення туризму для Італії та місце цієї країни на
міжнародній арені, робить питання цього дослідження
досить актуальним.
Формулювання мети статті. Метою наукового
дослідження є характеристика впливу галузі туризму на
міжнародні відносини на основі прикладу Італії.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність
вирішення таких завдань:
− обґрунтувати причини становлення туризму в ХХІ
столітті однією з домінантних сфер діяльності людини та
його вплив на міжнародні відносини;
− з’ясувати значення галузі туризму для економіки
Італії;
− проаналізувати головні чинники, що сприяли
динамічному розвитку туризму в Італії;
− здійснити аналіз туристичних прибуттів та
прибутків за останні 10 років в Італії;
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− з’ясувати головні аспекти, які впливають на
міжнародні відносини з точки зору галузі туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Міжнародні відносини в ХХІ столітті є одним із ключових
важелів встановлення та успішного
розвитку
міждержавних та міжнаціональних відносин в світі.
Підтвердженням цього факту є те, що міжнародні
відносини стабільно і щорічно збільшують свій вплив на
цілу низку інших сфер діяльності людини, а не тільки
вищезгадані міждержавні та міжнаціональні відносини.
Крім того, в останнє десятиліття, сфера туризму стала
виступати активним учасником міжнародних відносин, в
тому числі, міжнародних економічних відносин.
Сучасні міжнародні відносини охоплюють значний
спектр різногалузевих зв’язків між державами, зокрема,
«…економічних, дипломатичних, соціальних, політичних,
юридичних» тощо [15, с. 162]. В зв’язку з цим, сучасні
взаємовідносини
між
державами
базуються
на
встановленні чітких коопераційних зв’язків практично в
усіх сферах діяльності людини, що призводить до
створення та подальшого динамічного видозмінення
коопераційної «павутини».
Нині, міжнародна туристична індустрія досягла піку
свого розвитку, оскільки явище туризму стало не просто
однією з форм проведення людиною свого дозвілля, а
цілком
обґрунтованою
частиною
нормального
повсякденного життя. Наприклад, «…туристична галузь
сприяє стрімкому економічному зростанню, розвитку та
покращенню соціальної сфери країни та регіону, сприяє
створенню нових робочих місць, тим самим здійснюючи
свій внесок в розбудову світового ринку праці, а також
покращує рівень життя населення в певній країні чи
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певному туристичному регіоні або субрегіоні» [5, с. 386].
Свідченням цього може слугувати той факт, що туризм в
ХХІ столітті досяг неймовірних показників відвідуваності
та отриманих прибутків, зокрема в 2018 році кількість
туристів в світі становила 1,4 мільярди осіб, що нині є
абсолютним рекордом (рис. 1) [7, 14, 10, 11, 12, 9, 8].
З діаграми 1 видно, що в ХХІ столітті чітко
простежується тенденція щодо стабільного збільшення
туристичних прибуттів в світі в період від 2000 до 2018
року. Наприклад, на початку міленіуму в світі налічувалося
майже 690 мільйонів туристів, кількість яких в подальші
роки невпинно зростала, і в 2018 році досягла 1,4 мільярди
осіб! Такі результати є свідченням того, що туризм сприяє
встановленню тісніших міжнародних відносин в світі,
оскільки туристичний обмін між країнами покращує їхні
взаємовідносини шляхом пізнання культурних, релігійних,
соціальних тощо аспектів їхнього життя. Al-Saadi Navaar
стверджує, що однією з основних задач галузі туризму
ХХІ століття є «…підтвердження домінантного статусу над
політичною сферою, що в кінцевому результаті призведе
до вагомішої ролі туризму в міжнародних відносинах ніж
самої політики» [4, с. 46].
В епоху стрімких трансформацій міжнародних
відносин туризм є однією з найвагоміших галузей світової
економіки. Це пояснюється тим, що в практично всіх
країнах світу є резонні причини для розвитку та
просування свого власного туристичного продукту, так як
все більше і більше країн світу, особливо зі значною
кількістю туристичних ресурсів, проголошує туризм
домінантною галуззю державної економіки, а в деяких
випадках саме завдяки туризму стверджує ім’я своєї країни
на міжнародній арені. Зараз, світова галузь туризму
«…генерує близько 10% робочих місць в світі, а також
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приносить близько 10% до світового ВВП…», що тільки
підтверджує значення туризму для сучасних міжнародних
відносин
та
міжнародних
економічних
відносин
зокрема [13].

*Джерело: складено автором на основі: UNWTO Highlights, 2001, 2006, 2011,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Edition [7], [14], [10], [11], [12], [9], [8].

Рис. 1. Динаміка збільшення туристичних прибуттів в світі в
період 2000-2018 рр., млн осіб

Туристична галузь в Італії має величезне значення
для економіки та статусу країни на міжнародній арені в
цілому. Нині Італія «…посідає п’яту позицію за
туристичною відвідуваністю серед усіх інших країн світу і
складає 62 мільйони осіб» [1].Загалом, серед найбільш
відвідуваних країн світу домінують країни Європейського
туристичного регіону, що й не є дивним, оскільки саме це
туристичний регіон посідає перше місце серед всіх інших
за відвідуваністю та прибутковістю. Для детального
дослідження та порівняння проаналізуємо статистичні дані
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з
таблиці
1,
в
якій
демонструється
найвідвідуваніших країн світу (табл.1) [6].

десятка

Таблиця 1.
Найвідвідуваніші країни світу станом на 2018 рік, млн осіб
№

Країна

1
2
3

Франція
Іспанія
США

Чисельність
туристів, млн
осіб
89
83
80

4

КНР

63

5

Італія

62

Європейський

6
7
8

Туреччина
Мексика
Німеччина

46
41
39

9

Таїланд

38

Європейський
Американський
Європейський
АзійськоТихоокеанський

10

Великобританія

36

Туристичний регіон
Європейський
Європейський
Американський
АзійськоТихоокеанський

Європейський

*Джерело: складено автором на основі: The World’s Most Visited Countries [6].

З поданої таблиці 1 видно, що найбільша кількість
країн, яким нині туристи надають перевагу складають з
Європейського туристичного регіону – 6 країн,
Американський, який представлений в рейтингу США – 80
млн. та Мексикою – 41 млн., а також АзійськоТихоокеанський з Китаєм – 63 млн. і Таїландом – 38 млн.
Варто зауважити, що в рейтингу поки що зовсім відсутні
країни з двох туристичних регіонів, а саме Близькосхідного
та Африканського. Лідерство станом на 2018 рік обіймає
Франція з 89 мільйонами відвідувачів, а замикає десятку
найвідвідуваніших країн світу Великобританія з 36 млн.
туристів.
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Італія є однією з найрозвинутіших країн Європи та
світу, що підтверджує її статус членство в «G7» та багатьох
інших авторитетних міжнародних організаціях. Можна з
впевненістю ствердити, що роль туризму в успішному
розвитку міжнародних відносин Італії з іншими державами
світу є безсумнівною, оскільки вагомою перевагою Італії є
те, що вона членом ЄС і частиною її загальної
цілеспрямованої політики, яка орієнтована на просування
туристичної галузі та багатьох інших сфер діяльності
людини.
Серед головних причин, які сприяють «…стабільному
розвитку туристичної галузі Італії, її входженню в п’ятірку
найвідвідуваніших країн світу вже багато років…» та
збереженню таких показників є [18, с. 253]:
− спільна та скоординована політика країн ЄС;
− спільне історичне минуле зі значною кількістю
європейських країн;
− компактне географічне розташування та зручність
у перетині кордонів між країнами ЄС та Шенгенської зони;
− тісні економічні та коопераційні зв’язки Італії з
багатьма країнами світу та Європи зокрема;
− наявність значних спільних рис в культурі, релігії
та цивілізаційних аспектах.
«Італія посідає третє місце серед країн ЄС за
кількістю туристичних відвідувань після Іспанії та
Франції» [20]. Завдяки неймовірній історичній спадщині та
спадку Римської імперії, Італія завжди була важливим
гравцем в міжнародних відносинах. Вагомим фактором
ролі Італії в сучасних міжнародних відносинах є «…доволі
високі позиції впливу на країни Балканського півострову та
Адріатичний регіон в цілому, що пояснюється збільшенням
свого власного авторитету на міжнародній арені, а також
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зміцненні своїх позицій на туристичному ринку Південної
Європи або серед країн Середземномор’я» [17, с. 82].
Як вже було зазначено вище, Італія за туристичною
відвідуваністю в Європі поступається лише Іспанії та
Франції, хоче серед інших країн Середземноморського
туристичного субрегіону й Європи зокрема, Італія має
найвищі показники за кількістю туристичних відвідувань.
Для порівняння скористаємося наведеними нижче
статистичними даними, де демонструються туристичні
потоки в Італії, а також відсоткова частка збільшення цих
прибуттів в період від 2007 до 2017 року (табл. 2) [3].
Таблиця 2.
Динаміка збільшення туристичних прибуттів в Італії в період
2007-2017 рр., млн осіб

2017

Чисельність туристів,
млн осіб
58,3

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

52,4
50,7
48,6
47,7
46,4
46,1
43,6
43,2
42,7
43,6

Роки

Частка, %
11,23
3,23
4,44
1,83
2,90
0,52
5,71
0,90
1,18
-2,11
6,32

*Джерело: складено автором на основі: Italy – number of arrivals [3].

Згідно статистичних даних таблиці 2 видно, що
туристичні відвідування Італії щорічно зростають, за
винятком 2008 року, де в порівнянні з 2007 роком кількість
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туристів зменшилася на 2,11%. Загальна ситуація свідчить
про те, що Італія з наявною в ній великою кількістю
історико-архітектурних та природних ресурсів, а також
значної кількості об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
стабільно залишається однією з найпривабливіших
туристичних дестинацій для відвідувачів з багатьох країн
світу. Загалом, порівняно з 2007 роком, де кількість
туристичних відвідувань Італії становила 43,6 мільйони
осіб, в 2017 вона досягла 58,3 мільйони, що є одним із
найкращих показників зростання кількості туристів за
десять років.
З точки зору економічної значущості, туризм для
Італії є реально вагомим джерелом поповнення державного
бюджету і загального покращення стану економіки. Уряд
Італії здійснив цілу низку заходів, направлених на
«…модернізацію галузі туризму, тобто її повного
переорієнтування на стандарти ЄС та світових туристичних
лідерів, а також забезпечення її злагодженого
функціонування за допомогою стабільного та збільшеного
фінансування за рахунок здійснення кращої політики
пропагування» [16, с 27]. Для підтвердження економічної
важливості галузі туризму для Італії можна проаналізувати
наведені нижче статистичні дані, в яких демонструються
валютні надходження у ВВП Італії від галузі туризму в
період від 2008 до 2018 року, а також відсоткові
співвідношення у порівнянні з минулим роком (табл. 3) [2].
Загалом для Італії є більш підходящим саме акцент на
міжнародні туристичні потоки, а не на внутрішні, хоча й
внутрішній туризм Італії є доволі розвиненим та
популярним. Це пояснюється тим, що Італія «…має більшу
зацікавленість в міжнародних економічних відносинах
більш ніж інші країни Європи, оскільки це є її особливістю
італійської економіки» [19, с. 81]. Саме через це, можна
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ствердити, що галузь туризму здійснює вагомий вплив на
формування та подальший розвиток міжнародних відносин
та міжнародних економічних відносин Італії зокрема.
Таблиця 3.
Динаміка збільшення валютних надходжень від туризму у ВВП
Італії в період 2008-2018 рр., млрд.
Роки
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Валютні надходження,
млрд.
274,9
253,4
237,7
233,5
261,9
248,5
230,9
239,5
209,7
217,5
251,2

Частка, %
8,48
6,62
1,78
-10,82
5,36
7,63
-3,57
14,22
-3,61
-13,42
-2,02

*Джерело: складено автором на основі: Italy – contribution of travel and tourism
to GDP in current prices (billion US dollars) [2].

Тому, на основі вищенаведеної інформації можна
виділити наступні аспекти впливу галузі туризму на
функціонування міжнародних відносин Італії:
− вигідне географічне та туристичне розташування
Італії в Європейському туристичному регіоні;
− значне
забезпечення
Італії
туристичними
ресурсами, що власне, приваблює відвідувачів з усього
світу;
− значні прибутки від туристичної галузі, які
займають видиме місце у структурі ВВП Італії;
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− загальноекономічна
орієнтація
країни
на
міжнародний туризм та інші галузі економіки.
Хоча, варто зауважити, що будучи частиною
Європейського Союзу та будучи інтегрованою в усі
зовнішньополітичні, економічні тощо процесі, Італія
завжди буде мати суттєву ролі в міжнародних відносинах
та в світовій галузі туризму зокрема.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок з цього напрямку. На основі
проведеного аналізу висвітлено вплив галузі туризму на
міжнародні відносини на прикладі функціонування галузі
туризму Італії. Зокрема, в ході дослідження з’ясовано
головні причини становлення туризму як однієї з
найперспективніших галузей ХХІ століття, серед яких:
економічне зростання, розвиток та покращення соціальної
сфери країни та регіону, створення нових робочих місць, а
також покращення рівня життя населення в певній країні
чи певному туристичному регіоні або субрегіоні тощо.
Розкрито значення для економіки Італії, що підтверджено
кількістю щорічних відвідувань туристами цієї країни – 62
млн осіб в 2018 році (V місце в світі та III в Європі!).
На основі різнобічних статистичних даних розкрито
головні чинники, які сприяли стрімкому розвитку галузі
туризму Італії. Серед них є: імплементація спільної
політика країн ЄС в галузі туризму, спільне історичне
минуле зі значною кількістю європейських країн,
компактне географічне розташування та спрощена
процедура у перетині кордонів між країнами ЄС та
Шенгенської зони, тісні економічні та коопераційні зв’язки
Італії з багатьма країнами світу та Європи зокрема, а також
наявність значних спільних рис в культурних, релігійних
аспектах тощо.
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Проаналізовані туристичні прибуття Італії за останні
десять років, які порівняно з 2007 роком (43,6 мільйони
осіб) зросли до вагомих 58,3 мільйонів в 2017 році, що є
одним із найкращих показників зростання кількості
туристів за останнє десятиліття. Підкріплено це
ствердження і валютними надходженнями, які отримала
Італія в цей період, і які становлять майже 275 млрд. дол.
США в 2018 році, що порівняно з 2017 більше на 24 млн
відповідно.
Визначено та обґрунтовано головні аспекти, які
впливають на міжнародні відносини з точки зору галузі
туризму: вигідне географічне та туристичне розташування
Італії в Європейському туристичному регіоні, значне
забезпечення Італії туристичними ресурсами, що власне,
приваблює відвідувачів з усього світу, значні прибутки від
туристичної галузі, які займають видиме місце у структурі
ВВП Італії та дозволяють їй, здійснювати вдалу фінансову
політику в цій галузі, а також загальноекономічна
орієнтація Італії на міжнародний туризм та інші галузі
економіки, що, нині, є визначальними для цієї країни.
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Klyk B.O. Іmpact of the tourism industry on
international relations (on the example of Italy). The article
highlights the impact of the tourism industry on international
relations based on the example of the Italian tourism industry.
A detailed study of the overall impact of the tourism industry on
international relations has been carried out, in particular, the
main aspects of the tourism industry's development as one of
the priority areas of human activity have been revealed. The
study identified the feasibility of tourism in the global and
regional economy, as well as its importance for the Italian
economy. The main factors of the dynamic development of the
Italian tourism industry and its important importance for the
country have been formed. The arguments for high rates of
tourism development in Italy (tourist income and income),
supported by statistics, the question of economic profitability of
the Italian tourism industry and its national economic
orientation are presented. The main factors influencing the
tourism industry in Italy on international relations are
identified.
Keywords: international relations, tourism industry,
tourism, international economіc relations, economy, tourist
region and subregion, politics, state, tourist visits, GDP..
Клык Б.О. Влияние отрасли туризма на
международные отношения (на примере Италии). В
статье
освещены
влияние
сфере
туризма
на
международные отношения, основанные на примере
отрасли туризма Италии. Осуществлено детальное
исследование общего воздействия отрасли туризма на
международные отношения, в частности, раскрыто
главные аспекты становления отрасли туризма как одной
из приоритетных сфер деятельности человека. В ходе
исследования выяснено целесообразность туризма в
297

мировой и региональной экономике, а также его значение
для экономики Италии. Сформированы основные факторы
динамичного развития отрасли туризма Италии и ее
большое значение для страны. Предоставлено аргументы
относительно высоких показателей развития туризма
Италии
(туристических
прибытий
и
доходов),
подкрепленные статистическими данными, исследованы
вопросы экономической рентабельности отрасли туризма
Италии и ее общегосударственная экономическая
ориентация. Определены главные факторы влияния
отрасли туризма Италии на международные отношения.
Ключевые слова: международные отношения,
отрасль туризма, туризм, международные экономические
отношения, экономика, туристический регион и субрегион,
политика, государство, туристические посещения, ВВП.
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УДК: 327.5
Порплиця Н.Б., м. Київ
РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДО
2020 РОКУ
Розглянуто перші результати реалізації стратегії
регіонального розвитку до 2020 року в Україні, метою якої
було поліпшення стабільності соціально-економічного
розвитку територій. Наголошено на неможливості
виконання в повному обсязі цілей і завдань, задекларованих
у стратегії за наявності певних об'єктивних причин.
Розкрито слабкі місця, які стали перепоною для її
успішного здійснення. Визначено перелік рекомендацій, які
необхідно
врахувати
для
написання
стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки.
Ключові слова: Державна стратегія регіонального
розвитку до 2020 року (ДСРР-2020), Державний фонд
регіонального розвитку (ДФРР), Державна регіональна
політика (ДРП), програми соціально-економічного та
культурного розвитку (ПСЕР).
Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. В умовах мінливості соціально-економічної
ситуації
зростає необхідність визначення перспектив
розвитку регіонів, що має втілюватись у посиленні уваги
до розробок у сфері стратегічного планування.
Нормативно-правовим документом, який здатен означити
перспективи розвитку регіонів, є стратегія регіонального
розвитку на середньостроковий період. Метою розробки
299

та реалізації регіональних стратегій є упорядкування
стратегічного планування на рівні регіонів та надання
системності управлінню регіонами на місцях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій на цю тему
засвідчує зацікавленість дослідників та аналітиків про те,
як місцеві органи виконавчої влади використовували
різні підходи до підготовки частин стратегії.
Насамперед це стосується подання інформації про
соціально-економічне
становище
регіону.
Окремі
стратегії містять надмірну кількість (порівняно з
обсягом інших частин) статистичної інформації, яка
швидко втрачає актуальність і не відображає динаміку
розвитку регіону. Зокрема, перші результати й проблеми
досліджували Мельник А., Адамик В., Олійник Я.,
Пістун Н.
Формування мети статті, постановка завдання.
Оцінка відмінності підходів до підготовки стратегій і
їхня багатоваріантність, що не дозволило сформувати
єдину співставну оцінку стратегій і стало перешкодою до
формування інтегральних цілей регіонального розвитку
для всієї країни. Це своєю чергою призвело до зменшення
можливостей застосування управлінського впливу на
регіони.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
Стратегії регіонального розвитку регіонів України на
період до 2020 року були ухвалені в другій половині 2014–
2015 років. Процес їхньої реалізації засвідчило існування
низки проблем:
1. Часта зміна нормативно-правових документів з
формування стратегій регіонального розвитку, що
зумовило несистемність і непланомірність регіонального
планування.
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2. Відмінність підходів до формування стратегій
регіонального розвитку.
Стратегії містять такі структурні частини: вступна
частина – процес підготовки стратегії, актуальність
стратегії; аналіз соціально-економічної ситуації в регіоні;
SWOT-аналіз розвитку або аналіз конкурентних переваг і
обмежень регіону; стратегічне бачення розвитку
області; стратегічні, операційні цілі й завдання;
механізм та інструменти реалізації стратегії; моніторинг
реалізації
стратегії;
узгодженість
стратегії
з
програмними документами та напрямками розвитку
регіону; сценарії розвитку регіону; інші розділи; додатки.
Слід наголосити, що не всі стратегії
містять
вищезгадані структурні частини. Так, стратегічне бачення
розвитку області представлене в стратегіях Вінницької,
Волинської,
Дніпропетровської,
Донецької,
ІваноФранківської, Кіровоградської, Львівської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Вінницької, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Київської, Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
Чернігівської областей і м. Київ. Механізми та
інструменти реалізації стратегії надано в усіх стратегіях,
крім стратегій Харківської, Хмельницької, Чернівецької
областей. Моніторинг реалізації стратегії надано в усіх
стратегіях, крім стратегій Кіровоградської, Харківської,
Хмельницької областей. Питання узгодженості стратегії
з програмними документами та напрямками розвитку
регіону подане в стратегіях більшості областей. Сценарії
розвитку
регіону
представлені в стратегіях ІваноФранківської,
Житомирської,
Закарпатської,
Кіровоградської, Львівської, Луганської, Полтавської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської,
Черкаської, Чернігівської областей. Розділи щодо даного
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регіону серед регіонів України подані в стратегіях
Дніпропетровської та Черкаської областей, а проєкти
для досягнення стратегічних пріоритетів розвитку
області – у стратегії Харківської області [5].
Як наслідок, ускладнює узгодження пріоритетів
розвитку кожного регіону з пріоритетами державної
регіональної політики. Ця проблема є наслідком
відсутності в ДСРР пріоритетних напрямків розвитку
кожного
регіону що
унеможливило сформувати
комплексне бачення цілей, пріоритетів розвитку і
завдань кожного регіону.
З одного боку, такий підхід свідчить про
необхідність підвищення відповідальності місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування за розвиток підпорядкованої території,
однак, з другого боку, це позбавляє центральний орган
виконавчої
влади,
відповідальний
за реалізацію
регіональної
політики, – Мінрегіон
України
–
можливості сформувати єдину картину розвитку регіонів
і забезпечити втілення загальнодержавних інтересів.
Означення пріоритетів розвитку кожного регіону та
унормування цих пріоритетів у ДСРР дозволить
центральним органам виконавчої влади враховувати
інтереси регіонів при формуванні галузевих політик,
ув’язувати різні галузеві політики між собою та
забезпечити єдність макроекономічної політики
та
регіональної політики, скоординувати загальнодержавні
та регіональні інтереси.
Статичний характер стратегій та неспроможність
реагування на плинність соціально-економічної ситуації,
що є наслідком відсутності прогнозної частини в
регіональних стратегіях або сценаріїв розвитку на
середньостроковий
період.
Подолання
статичності
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стратегій і сприяння підвищенню їхньої ефективності
можливе завдяки коригуванню трирічних планів реалізації
стратегій.
Недостатнє врахування інтересів громадськості при
розробці стратегій і здійсненні контролю за їхнім
виконанням.
Неможливість урахування в стратегіях
інтересів усіх зацікавлених сторін – громадськості, бізнесодиниць,
органів
влади,
органів
місцевого
самоврядування, територіальних громад – призводить до
оцінки стратегії як чергового документа, що мало
стосується проблем регіону або спрямований на
розв’язання лише окремої їх частини і не охоплює всіх
проблем регіону.
Важко переоцінити значення громадськості при
розробці стратегії розвитку регіону, інакше процес їхньої
розробки перетворюється на завдання лише обласної
адміністрації та обласної ради при частковому
врахуванні інтересів бізнес-одиниць і громадськості.
Слід урахувати низку критичних питань для стратегічного
розвитку регіонів, які неможливо з’ясувати без участі
громадян і бізнесу (питання планування та забудови
територій, встановлення чи зміна призначення земельних
ділянок, розвиток житлово-комунального господарства
та культурного життя).
Отже, регіональні
стратегії
є
розрізненими,
стосуються винятково питань даного регіону, не пов’язані
між собою. Це спричинено браком у стратегіях опису
інструменту
міжрегіонального співробітництва;
у
стратегіях не втілено ідей зміцнення міжрегіональних
зв’язків між регіонами України.
Указані
проблеми
формують
нездатність
інструменту
«регіональна
стратегія» в забезпеченні
стабільності розвитку регіону. Виникає питання, як можна
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змінити стратегії, щоб вони були актуальними і
спроможними забезпечити
стабільність
розвитку
регіонів.
Важливо розглянути рекомендації щодо формування
та реалізації секторальних політик у контексті ДРП:
1. Узгоджувати заходи «сестринських» політик ДРП
із цілями та завданнями Державної стратегії регіонального
розвитку.
2. Спрямовувати зусилля і ресурси на збалансований
розвиток територій, тобто подолання диспропорцій.
3. Перейти від компенсаційної логіки до логіки
розвитку конкурентоспроможності територій, а саме:
перейти від інвестування у «тверді» об’єкти до
розроблення та фінансування інтегрованих проєктів
розвитку (з них із «м’яким» складником) на основі
державної та обласних стратегій регіонального розвитку
Спільним об’єктом державної регіональної політики та
секторальних політик мають стати функціональні типології
територій: макрорегіони (Українські Карпати, прикордонні
райони з РФ та зоною розмежування, Дунайський
макрорегіон тощо); полюси зростання у зв’язці з
навколишніми територіями міста як центри креативної,
інноваційної та конкурентної економічної діяльності;
сільські території, проблемні території прикордонні
території.
Слід урахувати рекомендації щодо територіальних
аспектів розвитку таких секторів:
1. Розвиток транспортної та телекомунікаційної
«доступності» територій
2. Розбудова інституційної спроможності щодо
економічного розвитку на
регіональному та місцевому рівнях (серед них
спеціалізованих інституцій розвитку).
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3. Розвиток економічної (бізнес) та інвестиційної
інфраструктури, а саме: cпрощення регуляторного
середовища та поліпшення інвестиційного клімату;
інвестиції в освіту та підвищення кваліфікації, насамперед
для людей старших за «університетський вік», посилення
«м’яких»
кваліфікацій
і
навичок,
які
можна
трансформувати та переносити в інші сфери економічної
діяльності [8].
Важливим є створення інноваційної та дослідницької
інфраструктури для наближення наукових досліджень і
розробок до приватного сектору (серед іншого на засадах
смарт-спеціалізації). Держава має підтримувати компаній,
які мають інноваційний, експортний потенціал. Крім того,
надавати технічну допомогу регіонам з розроблення
складних проєктів розвитку територій. Звісно, вживати
заходи, спрямовані на збереження навколишнього
середовища, зменшення енергоспоживання та підвищення
енергоефективності.
Проаналізувавши
перші
результати
реалізації
стратегії регіонального розвитку, розглянемо ситуацію із
системою менеджменту регіональних цільових програм у
Львівській області. Значно поліпшилася ситуація від 2016
року, так як скоротилась кількість програм через їхнє
укрупнення і збільшення кількості комплексних, у рази
збільшене
гарантоване
фінансування,
поліпшився
публічний доступ до інформації про програми.
Незважаючи на фрагментарний характер взаємодії
виконавців і співвиконавців щодо окремих заходах в
рамках однієї програми, в механізмах реалізації
регіональних цільових програм не передбачається
взаємодія заходів для досягнення комплексних завдань, які
охоплюють різні сфери. Варто наголосити, що
інноваційним
механізмом
взаємодії
регіональних
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цільових програм можна вважати кооперацію Програми
розвитку освіти Львівщини та Програми обласного
конкурсу ініціатив громад, унаслідок чого не тільки
збільшується бюджет освітніх заходів, але й до розв’язання
освітніх проблем залучаються місцеві громади.
Незважаючи
на
деталізовані
методичні
рекомендації щодо розробки, моніторингу та звітності
регіональних цільових програм, вимоги щодо відповідності
цих програм стратегічним і операційним цілям
регіональних стратегій розвитку не існує, що не зобов’язує
розробників і виконавців програм узгоджувати цілі,
завдання і заходи програм із стратегічними та
операційними цілями і завданнями регіональних стратегій.
Так, у Львівській області тільки 15% регіональних програм
декларують свою відповідність Стратегії розвитку
Львівщини. При цьому, часто ця відповідність є
формальною.
Позитивним кроком формування значимих проєктів
щодо реалізації Стратегії регіонального розвитку
Львівщини стало включення до Плану заходів з реалізації
Стратегії обласних цільових програм, чи частини цих
програм. Непідтверджений бюджет Плану заходів з
реалізації Стратегії Львівщини ‒ обсягом 46,5 млрд грн
на два роки ‒ робить цей важливий планувальний
документ декларативним. Реалістична сума 1,3 млрд грн
на рік бюджету Плану заходів з конкретних джерел (ДФРР,
Програма секторальної бюджетної підтримки ЄС,
Програма Україна-Польща-Білорусь 2014–2020, обласні
цільові програми) могла б стати основою його ефективної
дії [10].
Щорічні програми соціально-економічного та
культурного розвитку області (ПСЕР), що акумулюють
заходи
регіональних
цільових
програм
і
є
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продовженням радянської системи середньострокового та
річного планування, у значній мірі дублюють План заходів
з реалізації Стратегії, який уособлює сучасний підхід до
регіонального
розвитку
на
основі
стратегічного
планування. Отже, позитивними кроками в практиці
Львівської області можна вважати структурування ПСЕР
згідно зі стратегічними цілями Стратегії розвитку
Львівщини та відображення в ПСЕР реалістичного
фінансового ресурсу для досягнення запланованих
показників на поточний рік.
Однак, як у регіональних цільових програмах, так і в
планах заходів з реалізації регіональних стратегій, зокрема
у Львівській області, соціальний і розвитковий складники
співрозмірні з деяким переважанням соціального. Зокрема,
Державний фонд регіонального розвитку як основний
фінансовий інструмент реалізації проєктів Планів заходів
нині ще не став акумулятором розвиткових проєктів.
Значна кількість підтриманих проєктів, серед інших із
Львівщини, недостатньо спрямована на створення умов
або поштовху для розвитку регіонів. На жаль, більшість
проєктів орієнтовані на розв’язання поточних локальних
проблем.
“Ми розуміємо, що питання регіонального розвитку
досі не розглядалося як одне з найважливіших питань у
державі. Будь-які секторальні реформи чи зміни
відбуваються у конкретній громаді чи території. І точка
прикладання будь-якої цілі чи політики в державі – це
людина, яка проживає на там. Саме на це направлений
основний стратегічний документ, в якому буде прописана
візія регіонального розвитку України”, ‒ зазначив перший
заступник міністра розвитку громад та територій України
Дмитро Живицький під час засідання робочої групи з
підготовки проєкту Державної стратегії регіонального
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розвитку на період до 2027 року [8]. За результатами
аналізу
соціально-економічного
розвитку
регіонів
сформовано три стратегічні мети, на досягнення яких
спрямовуватиметься нова стратегія:
1. Формування згуртованої країни в соціальному,
економічному, екологічному та просторовому вимірах;
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів;
3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе
врядування.
Дія чинної
Державної стратегії регіонального
розвитку цього року закінчується. На жаль, не було
передбачено жодної гривні на її виконання. Планується, що
нова стратегія буде забезпечена таким ресурсом.
Наголошуємо на потребі її доповнення успішними
практиками
регіональної
політики
ЄС.
Зокрема,
ураховуючи
основні світових тенденції, Мінрегіон
запропонував нову модель регіональної політики, яка має
суттєві відмінності від політики минулих періодів. Саме
така модель покладена в основу Державної стратегії
регіонального розвитку 2027. Ключові зміни, які в ній
передбачені:
• фокус державної підтримки на проблемні території і
точки зростання;
• об’єктами
політики
стають
не
лише
адміністративно-територіальні одиниці, а й функціональні
території;
• державні інвестиції спрямовуються не лише на
створення об’єктів «твердої» інфраструктури, а й на м’які
розвиткові проєкти на основі якісної діагностики
потенціалів і проблем регіонів і різних типів
функціональних територій;
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• реалізація
державних
програм
і
проєктів
здійснюється з обов’язковим урахуванням документів
просторового планування (Генеральна схема, схеми
планування регіонів, схеми планування громад).
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Закінчується
другий етап реалізації ДСРР–2020. Перші результати могли
б бути кращими. 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. Уже вкінці 2020 року нова
стратегія має бути надана на розгляд уряду. Потрібно
запропонувати суспільству якісний продукт, який покаже
як розвиватимуться регіони України впродовж наступних 7
років. Слід сформувати комплексне бачення, щоб отримати
якісну Державну стратегію регіонального розвитку до 2027
року. Пам’ятаймо, що збалансована регіональна політика є
головним засобом творення згуртованої України.
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Porplytsya N.B. Realization of the state strategy of
regional development implementation until 2020 in Ukraine.
The study analyzed the first results of the implementation of the
regional development strategy until 2020 in Ukraine, which
aimed at improving the stability of socio-economic
development of the territories.
It is emphasized that it is impossible to fulfill the goals
and objectives stated in the strategy for certain objective
reasons. Weaknesses have been identified that have been an
obstacle to its successful implementation. The list of
recommendations that should be considered for writing the
regional development strategy for 2021-2027 is determined.
Keywords: State Strategy for Regional Development
until 2020 (SSRD-2020), State Fund for Regional Development
(SFRD), Territorial Communities Association (TCA), State
Regional Policy (SRP), socio-economic and cultural
development programs (SECDP).
Порплиця
Н.Б.
Результаты
реализации
стратегии регионального развития Украины до 2020
года. Рассмотрены первые результаты реализации
стратегии регионального развития до 2020 года в
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Украине, целью которой было улучшение стабильности
социально-экономического развития территорий.
Отмечено невозможности выполнения в полном
объеме целей и задач, задекларированных в стратегии при
наличии определенных объективных причин. Раскрыто
слабые места, которые стали препятствием для ее
успешного
осуществления.
Определен
перечень
рекомендаций, которые необходимо учесть для написания
стратегии регионального развития на 2021-2027 годы.
Ключевые слова: Государственная стратегия
регионального развития до 2020 года (ДСРР 2020),
Государственный фонд регионального развития (ДФРР),
Государственная
региональная
политика
(ДРП),
(программы социально-экономического и культурного
развития (ПСЭР).
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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
UA543223130000026009000022707 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
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надсилати разом зі статтею і довідкою про 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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